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Studien belyser barns möjligheter till naturvetenskapligt meningsskapande i 

sandlådan. Som pedagoger i förskolans verksamhet har vi dagligen sett barn aktivera 

sig i sandlådan, men inte reflekterat över vilket naturvetenskapligt meningsskapande 

som möjliggörs där. Vi har även i vår verksamhet uppmärksammat genom samtal 

med andra pedagoger att naturvetenskap upplevs som svårt och krångligt. Studiens 

syfte är att undersöka vilket naturvetenskapligt meningsskapande som möjliggörs i 

sandlådan. I bakgrunden presenteras forskning om naturvetenskap i förskolan och 

teorin utgår från det sociokulturella perspektivet. Insamlandet av data har skett 

genom videofilmning som består av sammanlagt 28 filmsekvenser.  Materialet har 

analyserats och bearbetats med hjälp av Susanne Klaars reflektionsverktyg. Studiens 

resultat visar att barns handlingar i sandlådan kan möjliggöra ett naturvetenskapligt 

meningsskapande. Pedagoger har enligt studiens resultat rika tillfällen att påverka 

och utveckla barns meningsskapande och utveckla intresset för naturvetenskap 

genom att tolka, bekräfta och sätta ord på de handlingar med naturvetenskaplig 

karaktär som sandlådan erbjuder. Barns naturliga intresse för naturvetenskap får med 

stöd av pedagogers guidning mot ett naturvetenskapligt meningsskapande, ökad 

möjlighet för lärande och förståelse genom de handlingar som sker. 
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The study highlights the children's opportunities for scientific meaning-making in the 

sandbox. As teacher’s in the preschool's activities, we have seen children activate 

themselves on a daily basis in the sandbox, but not reflected of the natural sciences 

meaning-making that is possible there. We also have in our activities highlighted by 

talks with other teachers that natural science are perceived as difficult and 

complicated. The study's purpose is to investigate which natural sciences meaning-

making is possible in the sandbox. In the background is presented research on natural 

science education in preschool and the theory is based on the socio-cultural 

perspective. The collection of data has been made by videotaping which consists of a 

total of 28 sequences. The material has been analyzed and processed with the help of 

Susanne Klaars reflection tool. Results of the study show that children's actions in 

the sandbox can allow a natural science meaning-making. Teachers, according to the 

results of the study, have rich opportunities to influence and develop children's 

meaning-making and developing interest in natural science by interpreting, 

confirming and put into words the acts of natural scientific character which the 

sandbox offers. Children's natural interest in natural science, with the support of 

teacher’s guidance toward a meaning making of natural science, increased 

opportunity for learning and understanding through the activities that is done. 
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Bakgrund 
Studien visar barns handlingar i sandlådan och vilket naturvetenskapligt 

meningsskapande som möjliggörs genom dessa handlingar. Kapitlet inleds med en 

beskrivning och motivering av studiens ämnesval. Därefter följer syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis redovisas för studien relevant forskning samt vald 

teori. 

Inledning 

Sandlådan är en av de vanligaste platserna för utelek på lekplatser, i trädgårdar, och 

även på förskolor. Den utgör i vår kultur en given och naturlig del av barns utelek. 

Vår erfarenhet då vi båda arbetat i förskolan en längre tid är att sandlådan är ålders- 

och könsneutral. Sandlådan passar alltså både de äldsta och de yngsta barnen och den 

attraherar pojkar och flickor i lika hög grad. Förutom hinkar, spadar och sandformar 

inspirerar även sandlådan till lek med andra föremål såsom stenar, pinnar, kottar och 

dylikt som finns tillgängligt. 

 

Sandlådan är en plats för daglig aktivitet och den har oftast en central placering på 

förskolegården. Den centrala placeringen och sandlådans popularitet gör att den är en 

plats för samspel där barn på olika sätt kommunicerar med varandra och med vuxna. 

Dock uppmärksammas inte sandlådan för sin potential för det meningsskapande som 

kan ske där. Vi menar att sandlådan är en arena som inbjuder till samtal och 

handlingar där barn får prova och utforska omvärlden med alla sinnen och där 

konkreta och vardagsnära upplevelser kan fördjupa deras insikter.  

 

Vi har många egna erfarenheter av sand. En erfarenhet är temperaturskillnaden 

beroende på om man tar sanden som ligger längst upp eller om man gräver en grop 

och tar sanden långt ner. Den ibland heta och torra sanden längst upp som rinner lätt 

genom fingrarna och som gör att man blir ”dammig” erfar vi som sand som inte är 

formbar men ger en skön känsla då man går barfota i den. Observationer av vad som 

sker i sandlådan är också att barn gärna och ofta tar av sig skorna om vädret och 

pedagoger tillåter för att gå barfota i sandlådan. Vi har även minnen från varma 

sommardagar då sanden varit så het att man måste snabbt ta sig över den för att inte 

bränna fötterna. Sanden som kommer från en djup grop känns kall och ibland lite 

blöt. Den går oftast forma lätt till önskat resultat då fukten binder ihop sandkornen. 

Vår erfarenhet av att göra sandkakor där vi använt olika former av hårdplast är att det 

behövs mörk sand för att nå önskat resultat. Den mörka sanden blir snabbt ljus och ej 

formbar då solen lyst på den en stund. Vi har också erfarenheter från blåsiga dagar då 

torr sand yrt och kommit i ögonen och minnen från det är att det svider och skaver en 

stund. Detta medför att då det blåser ute och vi känner en vindpust så blundar vi ofta 

eller vänder oss om i förebyggande syfte. Erfarenhet av vatten i sandlådan där sanden 

kan hålla vattnet kvar eller låta vattnet rinna rakt igenom beroende på hur tät sanden 

är finns också med oss. Erfarandet av sand som är hård och grovkornig eller mjuk 

och len i de lekar med sand vi själva gjorde som barn då vi skrev eller ritade är 

minnen som vi delar och som är positiva för oss. Dessa lekar som upprepades gång 

på gång hade inte varit genomförbara utan sand. 

 

I den här studien undersöker vi barns aktiviteter och handlingar i sandlådan för att 

synliggöra meningsskapandet som sker där. Barns intressen för naturvetenskap är 

också något som vi uppmärksammat där vi som pedagoger kan vara viktiga för att ta 

tillvara på de yngsta barnens nyfikenhet så att de har med sig en positiv attityd till 

ämnet då de börjar skolan. Därför observerar vi också pedagogers guidning för 
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möjliggörandet av ett naturvetenskapligt meningsskapande. Alla i förskolan har i 

uppdrag att ta tillvara på de tillfällen där barns intressen och lust att lära möjliggörs. 

De mål som anges i Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) visar en riktning 

att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet. Vi har valt området 

naturvetenskap som i förskolan bland annat handlar om barnets omgivning och 

vardagsfenomen. Målen för avsnittet om naturvetenskap och teknik formuleras enligt 

följande i Lpfö 98/10  

 
 Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 

och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

 Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska och 

dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap 

(s.10)  

 

Enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) behövs kunskap för att 

förstå barns frågor och teorier. De har från egna erfarenheter upplevt att lärare i 

svenska förskolor aktivt väljer bort samtal och aktiviteter med naturvetenskapligt 

innehåll då de anser sig ha för dålig kunskap i ämnet. Även vi har erfarit att 

pedagoger känner sig osäkra gällande naturvetenskap. I sandlådan är närheten till 

naturvetenskap och dess fenomen central via sanden i sig, dess egenskaper, de hinder 

och möjligheter som sanden beroende på omgivande villkor ger upphov till. 

Sandlådan är en arena för naturvetenskapligt meningsskapande med och utan 

pedagoger då barnet erövrar kunskap genom bland annat lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande. Denna studie avser att belysa de aktiviteter och 

handlingar som sker i sandlådan ur ett naturvetenskapligt perspektiv. 

 

Harlen (1996) menar att när barn undersöker naturvetenskapliga fenomen utvecklar 

de sin förmåga att förstå omvärlden. Barn tillägnar sig på det viset ett förråd av 

begrepp som ger dem möjlighet att sammanställa sina erfarenheter. På olika sätt 

samlar och organiserar barn information för att sedan tillämpa och pröva sina idéer. 

På detta sätt, menar Harlen, förbereder sig barn inför framtidens beslutsfattande och 

problemlösande. ”Naturvetenskap är en lika viktig baskunskap som läsning, räkning 

och skrivning och den blir viktigare för var dag som går, allteftersom tekniken blir 

mer utvecklad och berör fler områden i vårt liv” (s.10). Elfström, Nilsson, Sterner 

och Wehner-Godée (2008) anser att då yngre barn får välja fritt handlar ofta 

naturvetenskap om det barnet gör och är intresserade av. Barn sysselsätter sig med 

vad de anser är intressant och som stimulerar, utmanar och väcker deras nyfikenhet. 

De prövar sin kroppsförmåga i relationer mellan sig själva och sin omgivning. 

Förskolan har möjlighet att tillgodose barns behov av att undersöka för att förstå sin 

omvärld där naturvetenskapen är en del av den vardagliga verksamheten.  

 

Genom denna studie undersöks sandlådan som arena för ett potentiellt 

naturvetenskapligt meningsskapande. Vi vill med denna studie göra pedagoger inom 

verksamheten observanta på det naturvetenskapliga meningsskapandet som möjligen 

pågår i sandlådan genom barns aktiviteter.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilket naturvetenskapligt meningsskapande som 

möjliggörs i sandlådan. Studien och datainsamlingen genomförs i våra egna 

respektive yrkespraktiker. Där observerar vi vilka handlingar som utförs i sandlådan 

samt på pedagogens guidningar. Följande frågeställningar har vi använt oss av för att 

få svar på det studien syftar till: 

  

1. Vilka handlingar sker i förskolans sandlåda? 

 

2. Vilket naturvetenskapligt meningsskapande möjliggörs i sandlådan? 
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Forskning  

 

I detta kapitel redovisas relevant forskning om naturvetenskap som kopplas till 

förskolan. Vi har valt att i första hand utgå från Thulins (2011) och Elm Fristorps 

(2012) studier som beskriver betydelsen av naturvetenskap redan i förskolan men 

även den betydelse pedagoger har för barns meningsskapande.  Vi beskriver även 

andra studier av Helldén, Lindahl och Redfors (2005), Björklund och Elm (2003) 

som även de belyser naturvetenskap i förskolan. Lindahl (2003) beskriver i sin studie 

vikten av att tidigt börja med naturvetenskap då intresset avtar längre upp i 

skolåldern. 

 

Elm Fristorp (2012) har studerat barns meningsskapande inom naturvetenskap. 

Studien synliggör meningsskapande när pedagog och barn kommunicerar och 

samspelar med både material och med varandra. Elm Fristorp undersöker 

meningsskapande i förskola, förskoleklass och skolans första årskurser. Intresset 

riktas mot lärmiljöernas design, det barn möter då pedagogen planerar speciella 

aktiviteter men även vilket material barn erbjuds och hur barnet utifrån det skapar 

mening. I sin avhandling beskriver Elm Fristorp betydelsen av läromiljön och 

materialet som barn erbjuds som något angeläget eftersom barn genom upptäckande 

och utforskande av olika naturvetenskapliga företeelser erfar sin omvärld. Elm 

Fristorp fortsätter med att betona att barn bearbetar frågeställningar kring 

naturvetenskap i alla miljöer. Leken i sandlådan, menar hon, kan exempelvis 

resultera i att sandens konsistens kan utforskas genom att se på skillnader mellan våt 

och torr sand där upptäckter av olika konstruktionsmöjligheter möjliggörs. Det som 

Elm Fristorp ser som ett av de viktigaste resultaten i studien är att barn har en stor 

potential i bearbetningen av de uppgifter och aktiviteter pedagogen presenterar. 

Samtidigt som en stor del av de tecken på lärande som uttrycks av barngruppen 

förblir osynlig. Förklaringen är, enligt Elm Fristorp, att de barn som kan uttrycka sig 

verbalt får pedagogens uppmärksamhet medan de andra, icke verbala barn, 

”försvinner”.  De icke verbala barnen, menar Elm Fristorp, behöver få andra sätt att 

förmedla sig på och hon ger exempel som bild, drama, musik och konstruktion. 

 

Thulin (2011) har i sin avhandling studerat hur pedagoger och barn kommunicerar 

naturvetenskap i förskolans praktik och hur barn lär naturvetenskap. I sin avhandling, 

som är uppdelad i tre studier, har Thulin använt sig av videoobservationer. Hon har 

studerat två olika temaprojekt och sedan analyserat vad och hur naturvetenskap 

diskuteras i temaarbetena. Resultaten visar att det är pedagogen som dominerar 

samtalen och ställer frågor som barn besvarar. Diskussionerna präglas av barns egna 

upptäckter eftersom pedagogen sällan tar ställning i frågorna som barnen ställer. 

Thulins resultat visar att det naturvetenskapliga innehållet riskerar att förbli osynligt 

för barn eftersom de mycket sällan får svar, eller får ta del av pedagogens kunskaper 

och erfarenheter på det aktuella området. När barn frågar möts de oftast själva av 

frågor från pedagogen. Thulin menar att genom att låta barn ta del av pedagogernas 

erfarenheter och kunskaper utvecklas förståelsen för naturvetenskap. 

Thulin (2011) beskriver, i sin avhandling utifrån internationella studier, att 

naturvetenskap i skolan inte hör till de mest populära hos dagens elever. I studierna 

som gjorts har det visat sig att i synnerhet de nordiska eleverna inte upplever 

naturvetenskap som positivt. Studierna, som Thulin (2011) tar upp, har genomförts 

av Schreiner och Sjöberg samt Helldén, Lindahl och Redfors (2005) och visar att 

pojkar framstår som mer intresserade av ämnet än flickor och de visar även på en 

generell minskning av sökande till de naturvetenskapliga linjerna på gymnasienivå. 

Det styrks även av Britt Lindahl (Skolverket, 2011). Hon beskriver, utifrån studien 
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hon gjort, att elever väljer bort naturvetenskapliga utbildningar på gymnasiet på 

grund av att de finner ämnet som ointressant. Lindahl menar att elevers intresse för 

naturvetenskap dalar då de inte får möjlighet att själva experimentera utan att läraren 

bestämmer vad som ska läras. Eleverna beskriver själva biologi som lättast att förstå, 

utav naturvetenskapliga ämnen, då de beskriver att de ”haft det sedan dagis”(s.53). 

Lindahl (Skolverket, 2011) menar att de elever som väljer bort naturvetenskap på 

gymnasiet motiverar det med att ”det inte är den sortens naturvetenskap de är 

intresserade av”(s.57). De elever som ändå väljer naturvetenskap på gymnasiet är de 

elever som tidigt i livet vet vad de vill arbeta med och då förstår att det är 

naturvetenskap de ”måste” välja på gymnasiet. 

Lindahl (2003) har genomfört en undersökning där elever i årskurs fem till årskurs 

nio beskriver naturvetenskap som något som är svårt att förstå. Lindahl funderar på 

om känslan av att inte förstå blir inledningen till negativa attityder, självbilder och 

kommande val. Eleverna är positiva till att lära om naturvetenskap men ställer sig 

negativa till den undervisning och det innehåll skolan erbjuder. Lindahl påvisar i 

resultatet att eleverna önskat mer eget ansvar och inflytande över uppgifter i ämnet. 

Eleverna menade att eget ansvar och inflytande hade främjat deras förståelse och 

intresse för naturvetenskap. Thulin (2011) hänvisar till de ovanstående 

undersökningarna gällande frågan om varför förskolebarn ska lära om 

naturvetenskap. Hon menar, med utgång från resultaten i studierna, att om barn tidigt 

får möta naturvetenskap som innehåll i förskolan finns det hopp om att kunna ge 

barnen positiva erfarenheter och därmed påverka deras självbilder och val som 

innefattar intresse, studier och yrkesval. 

 

Helldén, Lindahl och Redfors (2005) studie visar att det är viktig att barn får möta 

olika sätt att tänka och förstå naturvetenskapliga fenomen med hjälp av andra barn 

och vuxna. Därigenom får de även möjlighet att fundera över sin egen förståelse av 

olika fenomen inom naturvetenskap. Även Siraj-Blatchford och MacLead-

Brundenells studie (i Thulin, 2011) förordar en attityd bland vuxna i barns 

omgivning som tar till vara på deras intressen och nyfikenhet. När barn får möjlighet 

att ”leka forskare” utvecklas deras förmågor att metodiskt och vetenskapligt utforska 

sin omvärld. Även utveckling av förmågan att resonera och identifiera föreställningar 

och problem möjliggörs för att sedan metodiskt undersöka, experimentera och söka 

svar men även hitta nya frågor att utforska. Naturvetenskapligt förhållningssätt 

skapar utgångspunkter för barn att utveckla en attityd där både logik och idérikedom 

möjliggör kunskapsutveckling och uppfinningsförmåga.  

 

Björklund och Elms (2003) forskning belyser barns begynnande nyfikenhet kring 

naturvetenskap. Författarna beskriver även kommunikationens betydelse för 

utvecklingen av den naturvetenskapliga processen. Björklund och Elm belyser även i 

sin studie hur pedagoger i förskolan skapar en miljö där uttryck för barns 

kommunikation och samlärande i naturvetenskapliga frågor får komma fram. Studien 

visar att naturvetenskapligt lärande i förskolan bör utgå ifrån barns egna iakttagelser 

och undersökande av fenomen i naturen.   Björklund och Elm beskriver i sin studie 

att förmågan att förstå sin omvärld handlar om att bli förtrogen med den vardagliga 

naturvetenskapen. De menar att små barn ägnar all sin tid åt att göra tillvaron 

begriplig och greppbar samt att skapa ordning. Små barn undersöker/utforskar, 

sorterar/klassificerar och upptäcker olikheter/likheter. Kunskap för barn handlar om 

att försöka förstå hur saker och ting i deras omvärld hänger ihop. Björklund och Elm 

(2003) menar att det är viktigt för barn att börja i det lilla; våt och torr sand, insekters 

liv. De menar att det skapar rika möjligheter till att kommunicera naturvetenskapliga 

fenomen. Utifrån dessa diskussioner i samspel med andra läggs grund till en 

begynnande förståelse av naturvetenskap. 
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Sammanfattningsvis belyser forskarna att naturvetenskap redan i förskolan är viktigt 

för barn därför att resultat visar att barn i skolan anser att naturvetenskap är tråkigt 

därför att det är svårt att förstå (Lindahl, 2003). Lärmiljön, barns frågor och 

intresserade pedagoger som tar vara på barns frågor redan i förskolan menar 

forskarna är av stor betydelse för barns fortsatta utforskande och intresse långt upp i 

skolåren (Thulin, 2011; Elm Fristorp, 2012; Björklund & Elm, 2003; Helldén, 

Lindahl & Redfors, 2005).  

 

Teori 

I detta kapitel tar vi upp studiens teori som tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt 

perspektiv. Detta perspektiv omfattar barns lek och lärande i samspel med sin 

omgivning i en specifik miljö, exempelvis i förskolan. Valet av perspektiv för vår 

studie grundas i att vi ser sandlådan som en social och kulturell arena där samspel 

mellan barn-barn och barn-pedagog är en viktig faktor. Även kommunikationen 

anser vi som särskilt viktig och därför menar vi att detta perspektiv är lämpligast för 

vår studie. Säljö (2000) har påverkats av Vygotskijs sociokulturella teori och är 

förespråkare av perspektivet. Säljö beskriver den sociala omgivningen och kulturen 

som de viktigaste faktorerna för utveckling och lärande.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv studeras hur miljö, språk och kultur påverkar och 

formar individen. Stort fokus ligger på samspel och hur individen använder sig av 

artefakter och på så sätt även själv är med och påverkar sin miljö. Med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande menas alltså att människor lär i samspel och 

kommunikation med andra. Det sociokulturella perspektivet ser att alla människor lär 

sig hela tiden i alla sociala sammanhang, med tonvikten på vad snarare än om man 

lär sig (Säljö, 2000). Enligt Säljö menade Vygotskij att sociokulturellt perspektiv 

handlar om att skapa goda lärmiljöer som erbjuder möjligheter till lärande, genom att 

möta, stödja och utmana alla barn i deras lust att lära. Vygotskij (2001) menade att 

barns utveckling snarare sker i samspel med deras omgivning än att det är en 

individuell process. Han hade ett stort intresse i att se skillnaden mellan vad barn kan 

prestera på egen hand jämfört med vad de måste ha en vuxens eller en kamrats hjälp 

för att klara av. Skillnaden mellan dessa benämner Vygotskij som ”den proximala 

utvecklingszonen”. Beroende på vilken hjälp som barn kan få kan de befinna sig i sin 

faktiska utvecklingsnivå, där barn inhämtar kunskap på egen hand, eller i sin 

potentiella nivå, där de blir stimulerade av vuxna eller andra barn. Vygotskij (2001) 

menade att i samspel människor emellan och då kommunikation i olika former 

uppstår skapas kunskap och tänkandet, även problemlösning och samarbetsförmåga 

utvecklas. Thulin (2011)  beskriver, i sin avhandling, kommunikationen som 

väsentlig där man som pedagog tar barns frågor på allvar. Kommunikationen kan 

även hjälpa barn sätta ord på sina upplevelser och de kan även dela upplevelser med 

varandra. Genom meningsfulla sammanhang, menar Thulin, ges barn möjligheter att 

möta olika material och undersökningar, som kan leda barnen mot ett synliggörande 

av naturvetenskapligt innehåll och samband i naturen. 

Vygotskij (2001) beskriver språket som en socialt viktig funktion. Ordets betydelse 

har språklig funktion men är även en del av tänkandet. Tänkandets utveckling styrs 

av språket. Vygotskij (2001) beskriver att språket internaliseras, blir till inre tal 

(tänkandet), då barn ägnar sig åt egocentriskt tal (småpratande med sig själv i leken). 

Vygotskij menar att för att utveckla tänkandet är barnet beroende av språket och 

sociokulturella erfarenheter, som han beskriver är verktyg för tänkandet. Med 

begreppet internalisering avser Vygotskij (2001) att människor bygger upp ett förråd 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Social_kontext
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av olika erfarenheter och det gör barn genom användandet av olika språkliga 

redskap. Lärandet som sker är att barn med hjälp av olika redskap, kan agera i olika 

situationer. Vygotskij menar att internalisering innebär att i vårt eget tänkande kan vi 

återskapa sociala skeenden och förhållanden och dra slutsatser om hur vi ska handla i 

olika situationer.  

Carlgren (1999) framhåller att begrepp blir redskap genom att man använder sig utav 

dem och resultatet blir att begreppens mening får betydelse i samspel med andra barn 

och vuxna. Vygotskij menar, enligt Carlgren (1999), att meningsskapande inte 

handlar om att bemästra något utan det viktiga är att göra kunskapen till sin egen. 

Aktivitet, begrepp och kultur involveras i lärandet och uttrycks som förändrat 

deltagande i social praktik. Meningsskapande, beskriver Elm Fristorp (2012), är 

något som förekommer i gemenskap. Meningsskapandet grundar sig i en förväntan 

av att göra sig förstådd av andra vilket innebär att vi alla är inblandade i medvetna 

processer med utgångspunkt i faktisk handling. Förståelse för kommunikation blir på 

så sätt grundläggande för lärande som meningsskapande aktivitet. Lärande som 

meningsskapande aktivitet är en process som ständigt pågår i ett flertal 

informationstäta mikrosituationer. Genom att exempelvis jämföra nytt med det vi 

redan vet befinner vi oss i ett ständigt pågående lärande, menar Elm Fristorp (2012).  

 

Johansson och Pramling–Samuelsson (2007) anser att ”kunskap har sin grund i 

erfarenheter och den sociala och kulturella praktik som barnen ingår i. Vi kan tala om 

relationell syn på lärande, där barns tidigare erfarenheter, liksom hur barn erfar den 

aktuella lärandesituationen samt det samspel som där äger rum, har betydelse för 

lärandet”(s.22). Lärande och lek kan inte skiljas åt för barn och därför bör det också 

vara en naturlig del av småbarns pedagogik. För att erfara och erövra ett kunnande i 

sin omvärld så är barn lekande och lärande individer riktade mot denna. Nytt 

perspektiv att se på kunskap i det nya uppdraget som förskolan fått är att lek och 

lärande anses vara en given omständighet för kunskap (Johansson & Pramling–

Samuelsson, 2007) 

 

Vi har valt att analysera barns naturvetenskapliga meningsskapande i sandlådan 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Analysen sker med hjälp av Klaars (2013) 

reflektionsverktyg. Det handlar om samspel och kommunikation för att främja 

lärande och utveckling. Vygotskij (2001) menar att i samspel där kommunikation 

finns utvecklas olika förmågor, som problemlösning och samarbete. Med hjälp av 

olika erfarenheter som människor tillskansar sig byggs förrådet av språkliga redskap 

upp (Carlgren, 1999). Vygotskij (2001) kallar det internalisering och med hjälp av 

det menar han att vi kan dra slutsatser av hur vi ska handla i olika situationer. 

Tänkandet utvecklas av språket och de olika sociala sammanhang vi befinner oss i, 

menar Vygotskij (2001). I studien ser vi på handlingarna, meningsskapandet och 

samspelet i sandlådan mellan barn-barn och barn-pedagog.  
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs val av metod för datainsamling, urval, genomförande, analys 

samt kvalitetsaspekter och etiska aspekter.   

Metodval 

Valet av metoder avgjordes av vad som ansågs lämpligast svara på syftet och 

frågeställningarna. Valet blev en kvalitativ studie med narrativet för att presentera 

resultatet. För datainsamling användes filmning som metod.  

 

En kvalitativ studie innebär enligt Backman (1998) att man intresserar sig för hur 

individen uppfattar och tolkar det studerade objektet. Fokus blir i kvalitativa studier 

att studera hur individer tolkar och uppfattar den omgivande verkligheten. Syftet med 

vår studie är inte att mäta antalet barn i sandlådan eller hur lång tid de vistas där. Vi 

vill däremot ge en djupare insikt av vilka handlingar barn utför i sandlådan. Bilagor 

(2 och 3) med tabeller visar vilka handlingar som utspelar sig i sandlådan. Då vi 

utgått från det sociokulturella perspektivet har vi även med antalet barn och 

pedagoger för att visa att det alltid varit flera individer i sandlådan då vi filmat.   

 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan en nackdel med kvalitativa studier vara att 

tydliga regler för att uppnå god kvalitet kan vara svåra att finna på grund av den stora 

variationen som kännetecknar kvalitativa studier. Därför är det av stor vikt att hela 

forskningsprocessen noga beskrivs, så att den som läser studien kan bilda sig en egen 

uppfattning om forskarens alla val. Författarna anser däremot att man med fördel kan 

göra löpande analyser vid en kvalitativ undersökning, då det kan ge fortsatta idéer för 

den pågående processen. Då till exempel observationen är i färskt minne ökar även 

möjligheten att få ett ”levande” förhållande till sitt material om analysarbetet 

påbörjas än om man väntar med analysarbetet tills all data är insamlad. Vi gjorde 

fortlöpande analyser under studiens gång då vi, precis som Patel och Davidson, 

ansåg att transkriberingen av det filmade materialet underlättades om det var färskt i 

minnet.  

 

Donald E. Polkinghorne (1998) anser att den generella innebörden av narrativ är 

talad eller skriftlig redovisning. I en skriftlig rapport betyder det den del som är 

skriven i enkel form, och inte i tabeller eller diagram. Vi har använt narrativ som 

metod då vi transkriberat vårt filmade material från sandlådan till skriven text. 

Polkinghorne menar, precis som Fennefoss och Jansen (2009), att individuella 

erfarenheter och kunskaper är meningsfulla men också påverkar det som det 

narrativa ska beskriva. Då vi är väl medvetna om vår egen erfarenhet och 

förförståelse i verksamheten så tydliggör vi berättelserna med att beskriva att det är 

vår tolkning av handlingarna på filmerna som beskrivs i resultatet. Fennefoss och 

Jansen tar också upp Dysthes hänvisningar till Bachtin, som anser att via språket 

framställs och tolkas händelser. Dysthe menar att som individer är vi kulturellt och 

kontextuellt etablerade i ett språk som bidrar, både muntligt och skriftligt. 

Möjligheten att variera sin tolkning anser hon ökar där språket i det narrativa är rikt 

och mångskiftande. Detta menar också Webster och Mertova (2007) som påstår att 

det ger forskare ett rikt ramverk genom vilket de kan undersöka hur människor 

upplever världen som skildras genom det narrativa. De anser även att det narrativa är 

på väg att bli efterfrågat i pedagogisk forskning. ”Narrative inquiry is gradually 

becoming a respectable method, particularly in educational research”(s.24).  Vår 

avsikt med studiens narrativa del är att den ska kunna varieras i sin tolkning, även 

om vårt fokus är möjligt naturvetenskapligt meningsskapande. Syftet med narrativet 
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var också att så autentiskt som möjligt fånga individernas motiv genom de 

handlingar som beskrivs. 

I denna studie valde vi att använda digitalkamera med inspelningsfunktion som 

dokumentationsverktyg. Valet berodde på att vi filmade på varsin förskola och ville 

ha möjlighet att ta del av varandras observationer. En annan viktig aspekt på valet av 

metod var att vi ville ha möjlighet att observera insamlad data flera gånger.  

Bjørndahl (2005) menar att genom att använda filmning som metod har man större 

möjlighet att bevara den information som pedagogiska skeenden ger. Han menar att 

de två huvudsakliga fördelarna med ljud- och bild inspelning är att man konserverar 

observationer av pedagogiska händelser som i annat fall inte skulle kunna bevaras 

utan gå förlorat. Inspelningen finns kvar för våra öron och ögon att ta del av om och 

om igen. Den andra fördelen med ljud- och bild inspelning menar Bjørndahl är 

rikedomen av detaljer som bevaras och menar med det att för varje gång sekvensen 

spelas upp kan fokus ligga på olika aspekter. En ingående och fördjupad förståelse 

skapas för det som studeras. Bjørndahl (2005) menar även att en ljud- och 

bildinspelning aldrig är en kopia av verkligheten utan verkligheten ”representeras” 

genom filmarens bilder för att analyseras av forskaren. Trots detta anser Bjørndahl 

att ljud och filminspelningar i pedagogiska sammanhang registrerar viktiga aspekter 

av våra sinnesintryck. Han fortsätter med att ”kombinationen av ljud och 

filminspelningar är den mest komplexa och noggranna formen av registrering av 

”verkligheten” som vi har tillgång till”(s.76). Vi ansåg att med hjälp av filmerna 

kunde vi studera och diskutera observationerna utifrån studiens syfte flera gånger. 

Eftersom studiens syfte var att undersöka barns handlingar och meningsskapande i 

sandlådan gjordes alltså en kvalitativ studie där valde vi att observera. Stukát (2011) 

beskriver observation som lämplig metod då man är intresserad av att ta reda på ”vad 

människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör”(s.55). Observation menar 

Bjørndahl (2005) betyder att undersöka och iaktta. Patel och Davidsson (2003) 

liksom Stukát (2011) menar att observationer är lämpliga framför allt då man ska 

samla data inom områden som berör beteenden och händelser i vardagliga 

situationer. Med beteende menar författarna, förutom fysiska handlingar även verbala 

yttringar, individers relationer, känslouttryck och liknande. Med observation som 

metod kan handlingar och händelser undersökas i sitt naturliga sammanhang i samma 

ögonblick det inträffar (Patel och Davidsson, 2003; Stukát, 2011). 

Patel och Davidsson (2003) skiljer mellan känd och okänd observatör. Författarna 

menar att när observatören är okänd är deltagarna omedvetna om dennes roll och 

beter sig därmed som vanligt. Om observatören är känd finns möjlighet för denne att 

ställa frågor då gruppen inte ser observatören som äkta gruppmedlem. Patel och 

Davidsson (2003) beskriver rollen som känd icke deltagande observatör som den 

mest praktiska rollen vid observation. De menar att observatörens närvaro till viss del 

kan påverka beteendet hos individerna men om observatören avvaktar en stund innan 

observationen påbörjas så hinner individerna vänja sig vid dennes närvaro. Barnen vi 

observerade är vana att filmas och eftersom vi är kända för barnen upplevde vi inte 

att barnen betedde sig annorlunda vid observationstillfällena.    

Observation med hjälp av filmning var ett naturligt val för oss eftersom vi har vana 

av detta i verksamheten. Vi såg också fördelen i att kunna spela upp filmsekvenserna 

flera gånger vilket även Bjørndahl (2005) menar är en vinst. Då hade vi möjlighet att 

studera ett barn i taget men även upptäcka nya händelser för varje uppspelning. Med 

hjälp av kameran riskerar man inte att missa händelser, i jämförelse med att anteckna 

medan man observerar (Patel och Davidsson, 2003).  
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Urval 

Genomförandet av studien har skett på två förskolor som båda är centralt belägna i 

en mellanstor stad i Västra Götaland. Valet av att observera två förskolors aktiviteter 

i deras sandlådor berodde på att vi önskade en större datainsamling som ökade 

säkerställandet av trovärdigheten. Urvalet av förskolor utgjordes av att underlätta den 

tid vi hade att förfoga över till studien. Valet blev således att utföra datainsamlingen 

på våra egna arbetsplatser. Båda förskolorna har mellan 60 – 95 barn inskrivna och 

personalstyrkan består av 12 – 15 pedagoger. Förskolebarnen har en ålder på 1 – 5 år. 

Föräldrarna till de barn som var inskrivna på respektive förskola informerades om 

studien verbalt och skriftligt där möjligheten för barnet att medverka eller att tacka 

nej fanns (bilaga 1). 

 

Pedagogerna informerades muntligt om studien. Då antalet pedagoger inte var större 

ansåg vi att muntlig information räckte för att äga visshet om det var någon som inte 

önskade delta i studien. Valet av muntlig information till pedagogerna beror på att vi 

sedan tidigare var kända av dem och vi ansåg att vi genom samtal visade att det fanns 

en stor öppenhet att avböja deltagandet om någon önskade detta.  

 

På förskolan som vi väljer att kalla A) finns en stor sandlåda centralt placerad på 

förskolegården. Sandens struktur är grovkornig men fullt fungerande för att baka 

sandkakor eller annan konstruktion. I sandlådan fanns ett bord i barnens höjd som 

var fast. Även ett bord med sarg runt fanns tillsammans med en stor sladdvinda som 

ställts på högkant. Fast förankrad fanns även en grävskopa för barn. I anslutning till 

sandlådans sarg fanns en stor trälåda med allehanda leksaker så som: formar i 

hårdplast, hinkar, spadar, krattor, skedar, penslar, sand/vattensnurror med mera. På 

denna förskola fanns på sidan av förskolegården ytterligare en sandlåda med likadan 

sand som i den första där en klätterställning och två gunghästar var placerade. 

Händelser vid klätterställningen observerades inte utan endast aktiviteter som var 

knutna till sanden. Även där fanns en grävskopa fastkedjad, ett bord med sarg, en 

låda med likadana saker som i förra och ett hus som ser ut som en kiosk. 

 

På förskolan som vi väljer att kalla B) finns två sandlådor med träram runt. Den ena 

sandlådan är centralt placerad och fylld med så kallad ”baksand”. Med det menas att 

den är mycket formbar och lämpar sig till att skapa olika byggnader och baka kakor 

utan att skapelserna omgående rasar ihop. Den andra sandlådan låg vid sidan om och 

innehöll grövre sand som inte är lätt att skapa i. På grund av sandlådans avsides 

placering och sandstruktur blev det sandlådan med ”baksand” som observerades i 

studien eftersom de flesta aktiviteter barnen företog sig utfördes där. Innanför 

träramen fanns bara sand men i anslutning till sandlådans ram stod en låda i trä 

placerad. I den fanns allehanda leksaker så som: formar i hårdplast, hinkar, spadar, 

krattor, silar, penslar, trattar, småbilar, tallrikar med mera. 

  

Genomförande 

Genomförandet av datainsamlingen har varit filmning med digitalkamera. Vi ansåg 

att valet av verktyget var relevant då det är känt både för oss som pedagoger men 

också för barnen. Filmningen har skett vid planerade vistelser på förskolornas 

utegård. Vi har aldrig ställt ifrån oss digitalkameran utan alltid haft den i 

händerna/handen vid dessa tillfällen.  Vi har varit flexibla i vår egen placering 

beroende på om barnen bjudit in oss att delta i deras aktiviteter eller om de inte gjort 

det. Därför har vi omväxlande suttit på sandlådekanten eller på sittbänk en bit utanför 

sandlådan. Filmningarna skedde ibland samtidigt som vi befann oss som pedagoger i 
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verksamheten och andra tillfällen var vi utan ansvar för verksamheten och 

observerade endast. Antalet barn och pedagoger vid filmningstillfällena har varit 

avgörande för om vi haft ansvar för verksamheten eller inte. Tillfällen har funnits då 

pedagoger från andra avdelningar underlättat vår ansvarsroll då de har väglett och 

stöttat de barn vi vid tillfällen ansvarade för. Det har betytt att vi inte har behövt 

avbryta filmningen i sandlådan. De tillfällen då detta inte varit möjligt p.g.a. högt 

barnantal eller pedagogers frånvaro har vi filmat samtidigt som vi samspelat med 

barnen i sandlådan. Det har betytt att även avbrott i filmningen skett då barn har varit 

i behov av vår uppmärksamhet på andra delar av förskolegården.  

 

Vi har använt oss av växelverkan då vi skrivit vårt arbete. Det betyder här att 

filmning har skett enskilt på var sin förskola. Vår insamlade data transkriberades 

även det enskilt till narrativ skrift där vi kunde iaktta och observera handlingar och 

kommunikation. Våra erfarenheter och vår kunskap påverkar enligt Fennefoss och 

Jansen (2009) hur vi skriver vårt narrativa. För att få ett trovärdigt underlag till 

resultatet och undvika feltolkningar i så hög grad som möjligt tittade vi på filmerna 

flera gånger och skickade därefter dessa som dokument till varandra där vi kunde 

granska varandras narrativa skrift i relation till film. 28 filmsekvenser som varade 

mellan 2-25 minuter resulterade i lika många narrativa skrifter som antal barn. 

 

Bearbetning och analys 

För att få reda på studiens första fråga om vilka handlingar som sker i förskolans 

sandlåda användes digitalkamera med inspelningsfunktion. Vid analysen av det 

filmade materialet använde vi en tabell (bilaga 2 och 3) för att sortera, se mönster 

och därigenom på ett tydligt sätt synliggöra vad som sker där. Denna tabell ritade vi 

själva där vi lade till och tog bort kolumner för att tydliggöra det studien syftar till. 

Antal pedagoger finns med då den forskning vi tagit fram visar att det underlättar 

möjliggörandet för ett meningsskapande som är vår andra frågeställning i studien. 

Även hur många barn som finns med i aktiviteten. Varje rad representerar ett 

observationstillfälle.  

 

De tabeller (1 och 2 nedan) vi använt oss av som verktyg för att analysera den 

narrativa skriften är tagna ur Klaar (2013) med ett sociokulturellt perspektiv med 

utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på lärande. Klaar hänvisar också till olika 

studier i sin avhandling där man beskriver hur lärare guidar elevers meningsskapande 

med hjälp av olika riktningsgivare. Moraliska, estetiska, kognitiva och fysiska 

kvalitéer representerar Deweys filosofi och är den som Klaar har som utgångspunkt 

vid sina analyser för meningsskapandets innehåll. För att tydliggöra perspektiv på 

lärande använder Klaar begreppet meningsskapande och det gör vi också. 

I sin studie formulerar sig Klaar så här för ett mångfacetterat lärande och 

lärandeinnehåll: 

 
Reflektionsverktyget skall således erbjuda en möjlighet att, på 

vetenskaplig grund, fördjupa och utveckla praktiskt didaktiska 

diskussioner och reflektioner kring utveckling och lärande när det 

gäller barns individuella lärprocesser, innehållet i lärandet, 

pedagogens roll i barns lärande och de möjligheter till utveckling 

och lärande som förskole kulturen erbjuder (s.5).  

 

Då vi sökte svar på studiens andra frågeställning om vilket lärande som 

möjliggjordes ville vi ha med individuella barns handlingar men även 

pedagogernas handlingar då vi ansåg att det hade ett värde utifrån den 
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forskning och teori vi använt oss av. Vid kartläggningen av barnet använde 

vi oss av Klaars (2013) analysverktyg tabell 1. Denna kartläggning 

genomfördes samma antal gånger som antal barn vid observationstillfället. 

Vissa episoder av det filmade materialet av ett barns handlingar 

analyserades flera gånger för att säkerställa att vi inte missade något. Det 

kunde vara episoder med många medverkande och snabba handlingar och 

även rik kommunikation. Här nedan ges exempel på hur frågorna kan 

besvaras utifrån en av våra filmsekvenser (bilaga 2, film 4). 

Tabell 1. Dokumentation och reflektion kring individuella lärprocesser. 

(Klaar, 2013, s.8). 

Fokus för reflektionerna Förslag på frågor att ställa till det 

dokumenterade materialet 

Barns meningsskapande lärprocesser 

och innehåll 

Vad ser vi om vi följer barnets 

handlingar genom situationen?  

a) Vad gör barnet först vid det 

initiala mötet med innehållet? 

Barnet fyller dockvagnen med 

bilar. 

b) Vilka konsekvenser får 

barnets handlande? När han 

ska köra iväg vagnen går det 

inte. 

c) Ändrar barnet sina 

handlingar? Hur då? Barnet 

drar vagnen bakom sig istället 

för framför sig.  

d) Får dessa förändrade 

handlingar i så fall nya 

konsekvenser? Vilka? Barnet 

kan få med sig vagnen över 

sandlådans kant. 

e) Vilket lärandeinnehåll är 

centralt i handlingarna? Det 

fysiska. Genom att ändra sina 

handlingar orkar barnet dra 

med sig vagnen över 

sandlådans kant. 

 

 

Den forskning och den teori vi använt oss av visade att pedagogens roll var 

viktig att synliggöra. Till detta använde vi oss av Klaars (2013) tabell 2 i 

hennes reflektionsverktyg. Vi har liksom Klaar inriktat oss på ett 

naturvetenskapligt meningsskapande där vårt fokuserar på 

meningsskapandet i sandlådan och de resurser som finns att tillgå där för 

möjliggörandet av ett meningsskapande. Vi ansåg att detta var ett fullgott 

verktyg för att svara på vår frågeställning. Här nedan ges exempel på hur 

frågorna kan besvaras utifrån en av de filmsekvenser vi observerat (bilaga 3, 

film 14). 
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Tabell 2. Pedagogers guidning av lärprocesser (Klaar, 2013, s.10). 

Fokus för reflektion Förslag på frågor att ställa till det observerade materialet 

Pedagogens roll; 

förhållningssätt och 

innehåll 

a) Vad gör barnet före pedagogens medverkan? Pojken 

sitter i sandlådan och gräver sandkakor.  

b) Vad gör pedagogen som fångar barnets 

uppmärksamhet? Pedagogen visar pojken en kastanj 

hon hittat i sandlådan. Hon sätter den på sin 

sandkaka. 

c) På vilket sätt reagerar barnet på pedagogens 

handling? Pojken tar kastanjen ur pedagogens hand. 

d) På vilket sätt får pedagogens handling barnet att 

exempelvis fortsätta eller ändra sina handlingar? 

Pojken börjar ställa frågor om kastanjen. 

Vilka förhållningssätt synliggörs i pedagogens handlingar? 

Exempelvis: 

e) Instruerar pedagogen barnet om hur man gör? 

Pedagogen berättar det hon vet om kastanjen. 

f) Omkonstruerar pedagogen genom att sammanfatta 

för barnet kända alternativ att välja mellan i 

fortsatta handlingar? Pedagogen berättar att man 

kan plantera kastanjen.  

g) Utmanar pedagogen genom att lyfta fram nya 

alternativ som barnet inte prövat tidigare? 

Pedagogen berättar om kärnan som finns inuti och 

frågar om hon ska öppna den. 

h) Bekräftar/berömmer pedagogen barnets 

handlingar? Pojken undrar om kärnan går att äta. 

Pedagogen bekräftar hans fråga med att svara att det 

inte går. 

i) Omorienterar pedagogen handlingarna genom att 

försöka få barnet att göra något annat? Pojken tar 

alla delarna av kastanjen och dekorerar sin kaka 

med. Precis som pedagogen inledde situationen med 

att göra. 

j) Förmanar pedagogen genom att hindra barnet från 

att handla, och talar om varför? 

k) Berättar pedagogen fakta för barnet? Pedagogen har 

under hela situationen förmedlat den fakta hon vet 

om kastanjer. 

l) Annat… 

Mot vilket slags lärande guidar pedagogen? Vad verkar 

vara viktigt att kunna/förstå/göra i situationen? Exempelvis 

m) Är lärandet riktat mot kognitiva kunskaper? 

Pedagogen vill förmedla den kunskap hon har om 

kastanjer eftersom pojken visat intresse. 

n) Är lärandet riktat mot hur man rent praktiskt gör på 

ett funktionellt sätt? 

o) Är lärandet riktat mot moraliska handlingar om vad 

som är rätt, fel, bra eller dåliga sätt att handla mot 

andra människor och djur? 

p) Är lärandet riktat mot estetiska uttryck om vad som 

exempelvis är skönt, vackert fult eller otäckt? 

 

 

Studiens andra frågeställning krävde att vi iakttog vilken riktning ett eventuellt 

meningsskapande tog. Här framgick att Klaars (2013)  reflektionsverktyg passade 

bäst till ändamålet enligt oss. Klaar utgår från Deweys pragmatiska perspektiv och 

betraktar således barn, pedagoger och förskolekulturen som ömsesidiga och samtida 

deltagare i lärprocesser. Klaars tabeller möjliggör didaktiska reflektioner och 
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diskussioner kring utveckling och lärande. Innehållet i detta analysverktyg har fyra 

steg: 

 Barns individuella lärprocesser 

 Innehållet i lärandet 

 Pedagogers roll i barns lärande 

 Möjligheter till utveckling och lärande som förskolekulturen erbjuder 

  

Efter att vi enskilt skrivit narrativt utifrån vårt filmade material som skedde 

fortlöpande allteftersom det filmades, så sparade vi dessa som dokument i datorn. 

Därefter har vi tillsammans sorterat, klippt och klistrat för att få en överblick över 

handlingar och möjligt naturvetenskapligt meningsskapande. Citat från det narrativa 

användes för att tydliggöra i vilken riktning meningsskapande möjliggjordes och få 

svar på vår andra frågeställning. Till detta användes tabell 2 (se analys) som Klaar 

(2013) utformat och redan hade en inriktning till det naturvetenskapliga lärandet som 

också var fokus för vår studie.  

 

Trovärdighet  

Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av att granska en studies tillförlitlighet. De 

beskriver att när undersökningens resultat börjar synas blir forskaren varse den 

problematiska uppgiften att granska resultatens tillförlitlighet. Vetenskapsrådet 

menar dock att det är en del av analysen och en viktig aspekt av undersökningens 

kvalitet. De betonar att det finns risk för att forskaren överdriver resultatens 

betydelse och därmed inte följer studiens syfte och därmed speglar resultatet något 

annat än vad studien avsett. 

 

Studiens datainsamling grundar sig i att vi har filmat barn och pedagogers handlingar 

i sandlådan för att sedan i lugn och ro kunnat observera filmerna. Patel och 

Davidsson (2003) beskriver också filmning som ett sätt att ”lagra” verkligheten. De 

menar att då man ”lagrat” verkligheten kan man se filmen det antal gånger det 

behövs för att vara säkra på att man uppfattat innehållet korrekt. Fördelen med att 

filma istället för att föra anteckningar anser vi är att man kan se sekvenserna om och 

om igen och för varje gång upptäcka något nytt.  Bjørndahl (2005) är av samma åsikt 

och trycker även på vikten av att ha ett tydligt fokus på vad som ska studeras. 

Bjørndahl menar att annars kan det lätt hända att man kommer bort från den 

ursprungliga frågeställningen som studien handlar om.  

 

Filmsekvenserna har analyserats enskilt och därefter gemensamt. Fördelen med att vi 

båda observerade varandras filmer menar vi är att vi hade möjlighet att finna nya 

händelser att använda i resultatet. Patel och Davidsson (2003) menar att genom att 

använda två observatörer vid samma observation kan man kontrollera reliabiliteten. 

Detta menar vi gav en djupare analys av syftet med vår studie, som var barns 

meningsskapande i sandlådan utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Som 

analysverktyg har vi använt Klaars (2013) reflektionsverktyg eftersom vi ansåg att 

frågorna var relevanta för att få svar på våra frågeställningar. Verktyget erbjuder 

möjligheter, menar Klaar, till en fördjupad analys och reflektion på vetenskaplig 

grund till bland annat barns lärprocesser och pedagogens roll i barns lärande. 

 

Resultatet valde vi att presentera i form av dels det narrativa grundade på 

filmsekvenser men även tabeller och punktlista. Det narrativa ger läsaren en bild av 

det vi har observerat och tabellerna ger en tydlig bild av de naturvetenskapliga 
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fenomen som barn kan tillägna sig i sandlådan. Punktlistorna visar de handlingar 

barn aktiverar sig med i sandlådan. 

 

Att studera barn i de barngrupper man som pedagog arbetar i kan medföra både för 

och nackdelar. Fördelar vi såg var att vi var kända för barn och pedagoger och därför 

kunde smälta in i miljön och situationerna på ett naturligt sätt. Vi kunde filma och 

observera utan att barnen blev störda i sin aktivitet. Nackdel kan vara att man blir 

hemmablind och kanske inte ser det man har för avsikt att undersöka. För att 

motverka detta dilemma har vi tillsammans studerat varandras filmer och därmed 

minimerat risken att vi missat någon sekvens som kunnat tillföra studien adekvat 

material.  

 

Forskningsetik 

Utifrån Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer ställs krav på forskningen. Vi 

har inför studien tagit del av och använt de fyra huvudkrav Vetenskapsrådet (2002) 

tar upp och de är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven uppfylldes genom ett informationsbrev (bilaga 1) till 

barnens föräldrar där samtycke eller inte kunde medges. Eftersom vi var kända av 

pedagogerna på förskolorna informerades de muntligt om studiens innebörd och gav 

sitt medgivande. Principerna är viktiga att beakta före och under studiens gång och vi 

anser att vi har uppfyllt dessa krav genom följande:  

 

 Informationskravet innebär att informera de berörda om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst har rätt att avbryta 

deltagandet. Vi informerade föräldrarna på de aktuella förskolorna om 

studien (bilaga 1). 

 

 Samtyckekravet innebär att deltagarna i undersökningen bestämmer själva 

över sin medverkan och på vilka villkor de deltar. Deltagaren har även rätt till 

att avbryta sin medverkan i studien utan att utsättas för påtryckningar senare, 

det insamlade forskningsmaterial som de bidragit med används då inte i 

studien. Vi har fått föräldrarnas samtycke i pappersform där de har fått kryssa 

för om de godkänner eller inte samt underteckna med sitt namn (bilaga1). 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn tas till deltagarnas identitet. 

Deltagarnas (barnen) föräldrar informerades om barnens anonymitet och att 

all datainsamling behandlas konfidentiellt. All datainsamling förvaras på ett 

sätt där obehöriga inte kan använda dem. Vi klargjorde att eventuell 

användning av namn är fingerade.  

 

 Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet får används endast i 

avsett vetenskapligt syfte, vidare innebär det att materialet inte får lånas ut för 

kommersiellt användande. Deltagarnas (barnen) föräldrar informerades om 

att det insamlade materialet endast var underlag för denna studie. När studien 

är avslutad raderas bilder, filmer och ljudupptagningar på ett etiskt riktigt sätt. 

Detta innebar att materialet raderades från dator, usb och anteckningar 

förstördes. 
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Resultat 
Studiens syfte är att undersöka barns handlingar och naturvetenskapliga 

meningsskapande i sandlådan. Genom att observera barns handlingar i sandlådan 

utifrån 28 filmsekvenser kan vi urskilja olika kategorier av naturvetenskapligt 

meningsskapande. Studiens resultat redovisas i tabell (bilaga 2 och 3) och punktform. 

Där synliggörs barns handlingar i sandlådan samt det naturvetenskapliga 

meningsskapandet som sker. Utdrag ur det narrativa synliggör vår tolkning av det 

filmade materialet.  

 

Barns handlingar i förskolans sandlåda 

De handlingar som vi observerat att barn sysselsätter sig med i förskolans sandlåda 

redogör vi för här: 

 Gräva: Med det menar vi att barn gräver planlöst i sanden eller gräver djupa 

gropar. De använder liten spade eller stor skyffel. De använder sig även utav 

sina händer och fötter men också med pinnar och skedar. 

 

 Köra: Med det menar vi att barn kör runt i sanden med olika fordon; traktor, 

bil, grävmaskin, lastbil mm. 

 

 Köra skottkärra: Med det menar vi då barn fyller skottkärran med sand eller 

andra föremål som barnet väljer och kör den i sandlådan eller annan plats 

utanför sandlådans ram. 

 

 Bära saker: Med det menar vi då barn fyller olika hinkar, formar och dylikt 

för att sedan bära runt dem i sandlådan eller flytta dem utanför sandlådan. 

 

 Bygga: Med det menar vi att barn bygger sandslott, hus, parkeringshus, 

tunnlar, vägar mm.  (Barn benämner och skiljer på olika byggnader). 

 

 Ösa/hälla: Med det menar vi ösa och hälla i formar med olika utseenden, 

hinkar, tallrikar, muggar mm. De öser sand i silar och ser sanden rinna genom 

hålen. 

 

 ”Laga mat/baka kaka”: Med det menar vi de tillfällen då barn leker att de 

lagar mat, kokar kaffe, blandar saft, bakar kaka mm. Oftast med en pedagog 

närvarande som blir bjuden på mat etc. Medhavd växtlighet och stenar från 

förskolegården tillkommer också ofta i dessa handlingar. Med växtlighet 

menar vi blad, gräs, bär och pinnar.  

 

 Blandar ”geggamoja”: Med det menar vi att barn blandar sand och vatten 

till gegga. Om det regnat hämtar barnen vatten till sandlådan från vattenpölar. 

I annat fall ber de pedagogen att hämta vatten inifrån. 
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Barns naturvetenskapliga meningsskapande i sandlådan  

De handlingar, vi observerat och tolkat, där bland annat naturvetenskapligt 

meningsskapande möjliggörs i förskolans sandlåda redogör vi för här. Beskrivning 

av respektive naturvetenskapligt meningsskapande utgörs av en inledande 

presentation, därefter följer citat ur det narrativa och avslutas med analys med hjälp 

av Klaar (2013).  

Meningsskapande om hävstångsprincipen 
Hävstångsprincipen möjliggörs då barn måste ta i för att kunna gräva i sanden. Då de 

använder olika material (spadar, skyffel, sked) att gräva med uppstår olika slags 

motstånd.  

Två flickor sitter på knä mittemot varandra i sandlådan. De har med sig rikligt med 

vatten som de häller på sanden mellan sig. De startar grävandet i den nu blöta 

sanden. Den blöta sanden kräver större energi och båda flickorna går till den 

angränsande lådan bland annat spadar finns och byter de stora spadarna de haft 

från början till mindre spadar. 

 

Analys: Genom att titta på flickornas olika handlingar (gräver i sanden med stora 

spadar – byter till mindre spadar) och de skilda konsekvenserna (stor spade, stor 

mängd sand – liten spade, liten mängd sand) kan vi säga något om meningsskapandet 

i handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i relationen mellan konsekvenser 

och ändrad handling för tung mängd av sand på spaden kan hanteras genom att byta 

till en mindre spade.  

 

Meningsskapande om friktion  
Friktion möjliggörs då barn kör med fordon i sanden. Genom att ha olika tryck på 

fordonet går det olika lätt för bilen att komma framåt. Även då barn kör skottkärra 

som är fylld med sand uppstår samma effekt.  

En pojke står vid bordet som är placerat mitt i sandlådan. Han böjer sig ner och för 

upp sand på spaden med den ena handen. Sanden lägger han på bordet och plattar 

till. Då han verkar nöjd med den mängd sand han har på bordet böjer han sig och 

plockar upp en liten bil av plast som låg vid hans fötter. Han kör med bilen i den 

tillplattade sanden och trycker nedåt under tiden. Han tittar på spåren som uppstår. 

Han plattar till med handen över spåren och kör med bilen igen. Denna gång med 

lättare tryck och bilen efterlämnar inga spår denna gång. 

 

Analys: Genom att titta på pojkens olika handlingar (kör med bil med kraftigt tryck i 

sanden – kör bil med lättare tryck i sanden) och deras skilda konsekvenser (kraftigt 

tryck, djupa spår – lättare tryck, grundare spår) kan vi säga något om 

meningsskapandet i handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i relationen 

mellan konsekvenser och ändrad handling: för att åstadkomma djupa spår krävs 

högre tryck på bilen medan ett lättare tryck ger grundare spår. 

 

Meningsskapande om balans  
Balans utforskas då barn går på sandlådans träram eller kryper på den då de samtidigt 

kör ett fordon. Även då barn balanserar med en skottkärra full av sand.  
En flicka går balansgång på sandlådans träram. Hon håller armarna rätt ut från 

kroppen. Vid de ställen som barn och pedagoger sitter på sandlådans träram frågar 

hon om de kan flytta på sig då hon anser att hon ”tappar balansen” om hon ska kliva 

över dem. 
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Analys: Genom att titta på flickans olika handlingar (går balansgång på träramen -

hon ber barn och pedagoger flytta på sig) och deras skilda konsekvenser (går 

balansgång och möter hinder – barn och pedagoger flyttar på sig) kan vi säga något 

om meningsskapandet i handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i 

relationen mellan konsekvenser och ändrad handling: för att bibehålla balansen krävs 

att sandlådans träram är fri från hinder. 

 

Meningsskapande om tyngdkraft 
Tyngdkraft uppstår då föremål släpps och faller ned.  
Flicka lägger sand i en hög vid sandlådans kant. Efter varje spade med sand så 

plattar hon sanden så att ytan blir jämn. Därefter tar hon en liten plastbil och 

släpper den längst upp på högen. Hon puttar lite på bilen med ett finger, och bilen 

åker därefter ner från sandhögen.   

Analys: Genom att titta på flickans olika handlingar (släpper bil på kulle av sand – 

puttar med fingret på bilen) och deras skilda konsekvenser (släpper bil på kulle av 

sand – puttar på bilen med fingret så den åker ner) kan vi säga något om 

meningsskapandet i handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i relationen 

mellan konsekvenser och ändrad handling: tyngdkraft upplevs då bilen släpps och 

faller ned i sandhögen och även i samband med friktion åker ned från sandhögen 

med hjälp av flickans finger. 

 

Meningsskapande om konstruktion 
Meningsskapande utforskas då barn bygger hus, tunnlar och vägar i sanden. 

En pojke kör med en bil i sanden. Spår uppstår. Han fortsätter köra bilen till och 

från hus, affärer och arbete. De andra barnen i sandlådan uppmärksammar pojkens 

handling och ser intresserat på en stund för att sedan köra i pojkens bilspår. 

 

Analys: Genom att titta på pojkens olika handlingar (gör spår i sanden med bil - gör 

vägar till de olika byggnaderna) och deras skilda konsekvenser (spårgörande med 

bilen – spårgörande med bilen som blir till vägar mellan byggnaderna) kan vi säga 

något om meningsskapandet i handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i 

relationen mellan konsekvenser och ändrad handling: för att skapa mening med 

spåren i sanden kopplas dessa till byggnaderna som kallas vägar. 

 

Meningsskapande om klassificering 
Klassificering uppstår då barn tillför allehanda naturmaterial såsom pinnar, löv/blad, 

bär, fågelfjädrar, stenar med mera till sandlådan och sorterar i högar eller 

hinkar/formar.  
En pojke hittar en kastanj i sandlådan. Han frågar pedagogen vad det är. Pedagogen 

besvarar frågan och ett längre samtal följer mellan barn och pedagog där kastanjen, 

dess egenskaper, vart den kommer ifrån, om man kan äta den med mera diskuteras.   

Analys: Genom att titta på pojkens olika handlingar (hittar en kastanj i sandlådan – 

han frågar pedagogen vad det är) och deras skilda konsekvenser (han visar intresse – 

pedagogen berättar det hon vet om kastanjen) kan vi säga något om 

meningsskapandet i handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i relationen 

mellan konsekvenser och ändrad handling: då pojken frågar erhåller han pedagogens 

kunskaper. 
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Meningsskapande om artkunskap  
Artkunskap utforskas då barn upptäcker småkryp i sandlådan eller då växtlighet tas 

med till sandlådan.  

En pojke kliver i sandlådan. Han utbrister ”titta en fjäril” varpå alla pojkar i 

sandlådan tittar en stund på den. Sedan fortsätter leken igen. 

 

Analys: Genom att titta på pojkens olika handlingar (pojke ser fjäril – 

uppmärksammar de andra barnen på fjärilen) och deras skilda konsekvenser 

(utbrister ”titta en fjäril” – väcker intresse) kan vi säga något om meningsskapandet i 

handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i relationen mellan konsekvenser 

och ändrad handling: då pojken från sin upptäckt av fjärilen gör de andra barnen 

intresserade och nyfikna genom det verbala språket och delger sin kunskap om artens 

namn. 

 

Meningsskapande om materialets egenskap  
Materialets egenskap utforskas i form av torr och våt sand som känns olika och 

rinner olika genom fingrarna. Kakorna blir olika beroende på sandens täthet. Sand 

och vatten blandas till gegga. Barn smakar även på sanden. Barn gör spår i sanden 

när de kör olika fordon och när de går i sanden uppstår avtryck av skon. 

  
En pojke sitter i sandlådan med pedagog. Pojken uppmärksammar pedagogen på att 

han vill göra kakor. Pedagogen börjar ösa sand i formen. Pojken är mycket bestämd 

med att pedagogen använder mörk sand. Varpå pedagogen frågar varför. ”Annars 

går kakorna sönder” berättar pojken för pedagogen. Pedagogen gör som pojken 

säger och kakan förblir hel. Pedagogen avslutar situationen med att berätta för 

pojken att den mörka sanden innehåller mer vatten därför är den mörk och håller 

ihop bättre än ljus sand.  

 

Analys: Genom att titta på pojkens och pedagogens handlingar (pojke önskar göra 

kakor – pedagog börjar ösa sand) och deras skilda konsekvenser (iakttar när pedagog 

gör sandkaka – samtalar om sandens egenskaper) kan vi säga något om 

meningsskapandet i handlingen. Meningsskapandets innehåll beskrivs i relationen 

mellan konsekvenser och ändrad handling: då pojken från sin kunskap om färgens 

betydelse på sanden för att göra kakor får genom samtalet med pedagogen hennes 

faktakunskaper om varför. 
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Barns individuella meningsskapande 

För att tydliggöra hur vi använt oss av Klaars (2013) reflektionsverktyg tabell 1 så 

följer här utdrag och citat från det narrativa från fyra filmsekvenser. 

Film 4 (bilaga 2) 

Simon fyller dockvagnen som han parkerat i sandlådan med bilar. 

Han hämtar en bil i taget ur trälådan tills han har 3 stycken i 

vagnen. Då ställer han sig vid handtaget på vagnen, tar tag med 

bägge sina händer och puttar försiktigt framåt. Vagnen rör sig inte. 

Han håller blicken fäst vid vagnen. Han tar i och puttar igen och 

vagnen ”tippar” nästan över då hjulen står kvar i sanden men 

vagnen lyfter en bit. Simon släpper handtaget med den ena handen 

och vänder sig om. Han börjar gå och drar vagnen efter sig med en 

hand. Han fortsätter dragandet till kanten av sandlådan. Där 

stannar han till och rycker i dockvagnens handtag samtidigt som 

han börjar gå igen och dockvagnen med bilarna vinglar till på väg 

ut ur sandlådan. Väl utanför sandlådekanten börjar Simon putta 

dockvagnen igen. 

Vår tolkning av hur barnet agerar vid början av händelsen är av vana, dockvagnar 

brukar man köra framåt och putta på. Konsekvensen av detta blir att han inte kan 

förflytta dockvagnen i den riktning han önskar. Barnet ändrar då sitt handlande och 

provar att dra dockvagnen efter sig och detta resulterar i att han får med sig 

dockvagnen till önskat mål. Meningsskapandet i denna sekvens utläser vi som fysiskt 

där han rent praktiskt utan att säga något, provar en annan lösning med nytt resultat. 

Friktion och materialets (i det här fallet sandens påverkan på dockvagnen) 

egenskaper är också något han får erfara. Även balans är något som upplevs i 

ovanstående aktivitet. 

                     Film 3 (bilaga 3) 

Marcus sitter i sandlådan och gräver med en liten spade. Sanden 

öser han i en skottkärra som står bredvid honom. Det går lätt att 

ösa sanden. Andra barn kommer och kommenterar Marcus djupa 

grop men Marcus vill inte ha hjälp av någon kompis utan ber dem 

flytta på sig. Gropen blir djupare och Marcus tar i för att få upp 

sanden ur gropen. När skottkärran är full vänder Marcus på den 

och tömmer ur sanden. Han lägger två små spadar i skottkärran och 

går baklänges ur sandlådan dragandes på skottkärran. Marcus 

kliver i sandlådan igen lite längre bort, lyfter med sig skottkärran 

och börjar fylla den med sand igen. Då i samspel med andra barn. 

Vår tolkning av barnets agerande är att barnet har en vana i att gräva i sanden. 

Marcus behöver inte använda så mycket kraft i början av aktiviteten då sanden är ljus 

och lätt. Ju djupare han kommer i sin grop desto mer kraft går åt och han får ändra 

sin grävteknik. Han ändrar även sin kroppshållning till fördel för att komma ner i 

gropen djupare. När skottkärran är full tolkar vi det som att han ledsnat på att vara 

själv då han tömmer den och förflyttar sig till kompisarnas del av sandlådan. Marcus 

får, i den här aktiviteten, möjlighet att erfara hävkraft, balans, tyngdkraft och friktion.  
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Pedagogers guidningar i barns meningsskapande 

Utifrån studiens insamlade data visas här pedagogers guidningar i barns 

meningsskapande där det narrativa ligger som grund till Klaars (2013) 

reflektionsverktyg tabell 2. Pedagogens förhållningssätt synliggörs och mot vilket 

slags lärande pedagogen guidar barnet. 

 

Film 2 (bilaga 2) 

 
 Mikael och Moa sitter mitt emot varandra och gräver i sandlådan. 

Mikael sitter på huk och Moa sitter på knä. De har varsin likadan 

spade men med olika färger på dessa. De för ner sina spadar i 

sanden och drar med ett ryck upp och slänger sanden bakåt över 

sina axlar. Mikael vänder på kroppen ett kvarts varv och tittar vart 

sanden landar. Moa sitter kvar på knä och då hon slänger sanden 

håller hon kvar blicken mot gropen sanden kommer ifrån. Mikael 

gör om och slänger sanden bakåt. Moas ryck resulterar att Mikael 

får sand i ansiktet. Han skakar på huvudet och drar med baksidan av 

handen över ögonen. Moa tittar fortfarande mot gropen och tar ny 

sand med spaden och slänger den här gången över axeln. Mikael 

tittar på Moa och tar nu lite sand på spade och skvätter detta i Moas 

ansikte. Moa blinkar och blundar. Tar därefter med handflatan och 

fingrarna över ögonen. Pedagogen ansluter till barnens handlande. 

Samtidigt som hon tar fram en näsduk och börjar torka bägge 

barnens ögon säger hon: 

- Nej men sluta! Släng inte sand på varandra. Det gör ont att få i 

ögonen. Jag kan hämta en hink som ni kan lägga sanden i 

istället. 
Barnen sitter helt stilla och tittar på varandra och på pedagogen 

som torkar och pratar. Pedagogen hämtar därefter en hink ur den 

angränsande lådan som hon ställer mellan barnen. De börjar genast 

gemensamt fylla den med sand. 

 

Vår tolkning av denna situation, där vi utgått från Klaar (2013), är att pedagogen 

genom språket påkallar barnens uppmärksamhet. Riktningen på lärandet som 

pedagogen guidar mot synliggörs i barnens reaktion. Pedagogen förmanar barnen i 

deras handlingar och guidar mot ett moraliskt meningsskapande där hon även talar 

om varför, vilket resulterar i att de på pedagogens uppmaning slutar kasta sand. 

Barnen i ovanstående situation använder inget verbalt språk och pedagogen sätter ord 

och bekräftar samtidigt att sand i ögonen gör ont och i aktiviteten erfar de materialets 

egenskap där de känner detta fysiskt. Hon omorienterar barnens handlingar där de 

kastar och skvätter sand till att använda hinken som redskap och fylla den med 

sanden som de gräver. 

 

                      

Film 14 (bilaga 3) 

  
Olof sitter i sandlådan och Max sitter på sandlådans träram med 

pedagogen bredvid sig. Max och pedagogen bakar sandkakor med 

hink och spade. Pedagogen hittar en kastanj som hon sätter högts 

upp på kakan. Max tar kastanjen i handen och frågar pedagogen 

”Vad är det?”. Pedagogen svarar att det är en kastanj. Max undrar 

om man kan äta den varpå pedagogen säger ”Nej, det kan man inte 

men man kan öppna den. Vill du att jag gör det?”. Max svarar ”ja” 

och pedagogen lägger en spade på kastanjen, trycker till och 

kastanjen öppnas. Max säger att ”det är en kärna i, kan man äta 
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den?”. Pedagogen bekräftar för Max att det är en kärna men att 

man inte kan äta den. Däremot förklarar pedagogen att kärnan kan 

planteras i jorden och bli ett nytt träd. Max tar hand om alla 

delarna från kastanjen och använder dem till att dekorera sin kaka. 

Hela tiden har Olof suttit bredvid och tittat på. Han slänger en” 

husform” framför pedagogen som frågar ”ska vi göra ett hus?”. 

”Ja, du får gräva” svarar Olof. Pedagogen börjar ösa sand i 

formen. ”Det måste vara mörk sand!” säger Olof. ”Jaha, varför 

då?” undrar pedagogen. ”Annars går den sönder” säger Olof. 

Pedagogen gör som han säger och när formen har vänts upp och 

ner och kakan står där hel säger Olof: ”Se, den är hel!”. Han skiner 

med hela ansiktet. Pedagogen tar en liten form och öser i ljus sand. 

Olof protesterar och säger att det inte går att göra så. Pedagogen 

säger att hon vill pröva. Resultatet blir att kakan rasar direkt. Olof 

säger att pedagogen måste ha mörk sand annars går det inte. 

Pedagogen öser mörk sand i samma lilla form och kakan förblir hel. 

Olof är glädjestrålande. Pedagogen ber Olof känna på sanden och 

han säger att den är kall. Pedagogen säger att det är mer vatten i 

den mörka sanden och det gör att kakorna håller bättre. 

 

Vår tolkning av denna situation är att pedagogen genom aktiv handling påkallar 

barnens uppmärksamhet. Pedagogen förmedlar sin kunskap till Max gällande 

kastanjens olika delar och vad man kan göra med den samtidigt bekräftar pedagogen 

det Max redan vet om kastanjen. Riktningen på lärandet som pedagogen guidar mot 

tolkar vi som kognitiva kunskaper. Olof iakttar Max och pedagogen och påkallar 

pedagogens uppmärksamhet med att slänga en sandform framför pedagogen. Max 

har kunskap om att det behövs mörk sand för att göra bra hus av formar och 

pedagogen utmanar honom med att visa hur det blir då man använder ljus sand. 

Lärandet riktas mot kognitiva kunskaper men även hur man rent praktiskt och 

funktionellt gör ett sandhus som håller. Artkunskap, materialets egenskap och 

konstruktion är naturvetenskapliga begrepp som barnen får möjlighet att erfara i 

ovanstående aktivitet. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Studiens syfte är att undersöka vilket naturvetenskapligt meningsskapande som 

möjliggörs i sandlådan. Studien och datainsamlingen genomförs i våra egna 

respektive yrkespraktiker. Där tittar vi på vilka handlingar som utförs i sandlådan 

samt på pedagogens guidningar. Följande frågeställningar har vi använt oss av för att 

få svar på det studien syftar till;  

Vilka handlingar sker i förskolans sandlåda? 

Vilket naturvetenskapligt meningsskapande möjliggörs i sandlådan? 

 

När vi jämför resultatet utifrån vilka handlingar barn utför i sandlådan kontra vad 

som kan vara ett naturvetenskapligt meningsskapande kan vi ge alla handlingar 

naturvetenskapliga begrepp. Vi har även jämfört handlingarna som barnen ägnade sig 

åt i sandlådorna på båda förskolorna där vi utläste att det var samma eller liknande 

handlingar. De handlingar som dominerade vårt resultat var olika handlingar med 

fordon i sandlådan men även handlingar som gräva och ”tillagning av mat och 

kakor” var representerade flera gånger.    

Utifrån de observationer vi genomfört kan vi, när vi analyserat filmerna, se att i alla 

sekvenser befinner sig barn i samspel med ett eller flera andra barn i sandlådan. De 

använder sig utav det verbala eller kroppsliga språket då de kommunicerar med 
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varandra. Det associerar vi till det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000), att 

människors handlingar blir meningsfulla i samspel och kommunikation med andra. 

Även Thulin (2011) beskriver i sin avhandling kommunikationen som mycket 

väsentlig där man som pedagog tar barns frågor på allvar.  Vygotskij (2001) menar 

att för att utveckla tänkandet är barnet beroende av språket och sociokulturella 

erfarenheter som han menar är verktyg för tänkande. 

   

När vi analyserat och observerat filmerna kan vi se att sandlådan är en arena som 

möjliggör ett naturvetenskapligt meningsskapande för barn och pedagoger som 

befinner sig där. Det förknippar vi med Elm Fristorps (2012) avhandling som 

behandlar barns frågor kring naturvetenskap och den miljö och material som finns 

tillgänglig. Thulin (2011) menar att samtalen ska vara konkreta men även knyta an 

till vardagserfarenheter. Med det menar vi det barn kan stöta på genom samspel och 

aktiviteter hemma eller annan plats.   Björklund och Elms (2003) studie visar att 

naturvetenskapligt lärande i förskolan bör utformas efter barns egna iakttagelser och 

utforskande av naturvetenskapliga fenomen. De menar att kunskap för barn handlar 

om att få en förståelse om hur saker och ting hänger ihop i deras omvärld. I 

analyserna utifrån Klaars (2013) reflektionsverktyg ser vi barn som utför handlingar i 

sandlådan.  De olika handlingarna skapar konsekvenser som medför att barn ändrar 

sina handlingar för att lösa problemet och komma vidare och det, menar Klaar, är 

meningsskapande. 

 

Slutsatsen blir utifrån de filmer vi analyserat och därifrån skrivit fram som narrativa 

sammanhang kan vi utläsa att naturvetenskapligt lärande möjliggörs i sandlådans 

miljö. Barn prövar, utforskar, samarbetar och ställer frågor kring det som sker och 

det de upplever i sandlådan. För att det de erfar i sandlådan ska möjliggöra mening 

för framtida lärande ser vi att pedagogers närvaro är viktig för barns 

meningsskapande kring naturvetenskap. Genom att vi studerat vad som faktiskt sker i 

sandlådan har vi sett att barn utforskar många naturvetenskapliga fenomen men de 

kan förbli osynliga för barn om ingen pedagog finns närvarande som kan hjälpa barn 

att sätta ord på deras upptäckter.  
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Diskussion 
Nedan följer studiens metod och resultat diskussion. Fördelar och nackdelar med 

filmning och observation som metod behandlas i metoddiskussionen. Därefter 

diskuterar vi studiens resultat. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning för 

ämnet barns meningsskapande i sandlådan. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilket naturvetenskapligt meningsskapande som 

möjliggörs i sandlådan. Vi valde att använda oss av kvalitativ studie med filmning 

som metod för datainsamlingen. Därefter observerade vi materialet och skrev fram 

det narrativa.  Kvalitativa studier handlar om att studera hur individer tolkar och 

uppfattar den omgivande verkligheten (Backman, 1998). Patel och Davidsson (2003) 

menar med observation som metod kan handlingar och händelser undersökas i 

samma ögonblick det inträffar.  

 

Att göra en kvalitativ studie innebär att man intresserar sig för hur individen 

uppfattar och tolkar det studerade objektet (Backman, 1998). Valet av att göra en 

kvalitativ studie utgjorde vissa svårigheter. Vi som verksamma inom yrket med 

många års erfarenheter hade innan studien genomfördes kunskaper och 

föreställningar av vad som sker i sandlådan t.ex. gräva, köra med bilar och göra 

”geggamoja”. Detta medförde att vi flertalet gånger fick påminna oss själva och 

varandra om detta och gå tillbaka till syftet och de frågeställningar som studien 

handlade om. Därför var insamlandet av data genom filmning en metod där vi på ett 

tydligt sätt kunde iaktta precis vilka handlingar barn ägnar sig åt i sandlådan och på 

så sätt frångå vår egen föreställning.  

 

Som forskare behövs en acceptans av de individer eller den grupp som observeras 

och detta kan ta tid. Då vi genomförde studien på våra egna arbetsplatser var vi redan 

kända vuxna för grupperna som observerades och behövde således inte denna tid för 

acceptans. Vi anser att det skapade en trygghet både för oss som observatörer och för 

de som blev observerade. Grupperna har även viss erfarenhet av vuxna som 

fotograferar och filmar deras aktiviteter så även detta var inget nytt för barnen. Patel 

och Davidson (2003) anser att en känd observatör kan vara en nackdel i deltagande 

observation, då det kan störa gruppens naturliga beteende. Är observatören okänd är 

däremot individerna omedvetna om observatörens roll. Även Stukát (2011) menar att 

gruppen som observeras kan uppföra sig annorlunda och därmed ge upphov till 

felkälla då de vet att de observeras och menar en att en försöksperiod är att föredra. 

Då vår observerade grupp rörde de yngsta barnen såg vi det som en fördel att vi var 

kända och anser inte det påverkade resultatet negativt. Vi menar tvärtom att det var 

en fördel för både oss och barnen, däremot kanske resultatet av pedagogernas 

handlingar hade blivit annorlunda om vi varit okända och vår observationsroll inte 

varit känd. Ett kritiskt moment vi fann i detta var att även då vi var frikopplade från 

ansvaret av verksamheten visste inte barnen detta utan påkallade vår uppmärksamhet 

vid flertalet tillfällen. Detta gjorde att vi snabbt fick prioritera vår uppmärksamhet till 

barnen och pausa filmningen eller hänvisa till andra vuxna för att därigenom fortsätta 

filmningen där vi befann oss. Vi anser inte att resultatet har påverkats av detta. 

  

 

Medgivande har skett från föräldrar om barnens medverkan av observationen både 

muntligt och skriftligt (bilaga 1) och de namn som finns med i berättelserna är 

fingerade för att individerna ska vara anonyma. Vi har omredigerat enstaka personer 

i praktikberättelserna utan att ändra innebörden i det som sägs för att öka läsbarheten 
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men i de flesta fall har vi citerat personerna ordagrant. Vid band och eller 

videoinspelningar kan man kontrollera ordanalysen och har då även möjlighet att 

citera delar av materialet (Bjørndahl, 2005). Stukát (2011) hänvisar till filmningens 

fördel som han menar är att filmerna kan observeras gång på gång för att söka efter 

de fenomen och företeelser studien handlar om. Då, menar Stukát, att man som 

forskare har möjlighet att upptäcka fler intressanta aspekter men även att bilden 

klarnar över det man har för avsikt att studera. 

 

För att transkribera insamlad data använde vi oss av det narrativa som metod. 

Avsikten var att kunna ge läsaren en tydlig bild av vad vi sett i våra observationer. 

Svårigheten med den metoden var att inte lägga in sina egna tolkningar i det vi såg 

utan bara fokusera på att få fram vilka handlingar som kom till uttryck. Tolkningen 

av det narrativa (narrativ betyder talad eller skriftlig redovisning, Polkinghorne, 

1988) medförde även att vi som observatörer hade egna erfarenheter (då vi arbetar i 

den verksamhet som observerades) som var svåra att bortse från. Enligt Fennefoss 

och Jansen (2009) påverkas det narrativa av observatörens egna erfarenheter, 

kunskap och förförståelse av det som det narrativa ska förmedla. Det fanns därför en 

hög medvetenhet för oss där vi enskilt och tillsammans flertalet gånger analyserade 

materialet för att minimerade feltolkningar. Fennefoss och Jansen (2009) anser att 

om språket i det narrativa är mångskiftande och rikt ökar möjligheten till en 

varierande tolkning. Det narrativa är tolkade och analyserade av oss både enskilt och 

tillsammans och det språk vi använder oss av är vardagsnära så att innehållet blir 

tillgängligt för flera och inte endast för de som arbetar inom verksamheten. 

 

Användningen av Klaars (2013) reflektionsverktyg var till nytta för oss eftersom det 

synliggjorde det vi hade för avsikt att undersöka. Med hjälp av frågorna i Klaars 

tabeller fick vi syn på saker vi annars kunde ha gått miste om. Med tanke på att vi 

arbetat inom yrket i många år har vi mycket erfarenhet och förförståelse om vad barn 

gör i sandlådan. Vi anser att med hjälp av Klaar kunde vi öka möjligheten till att se 

observationernas resultat med nya ögon och nya insikter i barns naturvetenskapliga 

meningsskapande. Nackdelen med Klaars reflektionsverktyg kan vara att det är 

många frågor och analysen tar lång tid. Vi ansåg dock att användandet av verktyget 

tydliggjorde vårt syfte med studien. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka vilket naturvetenskapligt meningsskapande som 

möjliggörs i sandlådan. Utifrån studiens slutsatser, teorier, forskning och egna 

reflektioner väljer vi att diskutera samtal och kommunikation som viktiga faktorer 

för naturvetenskapligt meningsskapande. 

 

Genom att som pedagog ta på sig sina ”naturvetenskapliga glasögon” kan man hitta 

små stunder av meningsskapande naturvetenskap i sandlådans miljö. Vi har utifrån 

tabellen i resultatet observerat att mycket av barns handlingar i sandlådan går att 

guida till ett naturvetenskapligt meningsskapande om pedagog är närvarande och 

aktiv i handlingen. Vår föreställning innan studien var att det sitter pedagoger i 

sandlådan någon stund varje dag vid utevistelsen. Där känns vår tabell lite 

missvisande. Tabellen visar nämligen att många av barnens aktiviteter sker utan 

pedagogers närvaro. Just pedagogers närvaro anses som viktig för barns 

meningsskapande. Medvetna vuxna möjliggör för barn att i olika uttrycksformer 

uttrycka och utveckla sina intryck och föreställningar i leken där barnens egna 

intressen och behov bör vara utgångspunkten. Elm Fristorp (2012) ger i sin studie 
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exempel på bild, drama, musik och konstruktion som andra uttrycksformer då barnet 

inte har den verbala förmågan att uttrycka sitt naturvetenskapliga meningsskapande.  

Det som utmanar barnens föreställningar och kan leda till nya frågor är 

synliggörandet av att från den egna teorin höra andra barns teorier och därför är 

samtal en viktig faktor i barns lärande om ett innehåll. Genom samtal och reflektion 

möjliggörs jämförandet i innehållet och därigenom synliggörs det från det åskådliga 

till det teoretiska. Thulin (2011) beskriver i sin studie betydelsen av att pedagoger 

delger sina erfarenheter och kunskaper till barn i utforskandet av naturvetenskap. 

Hennes resultat visar att det till stor del är pedagogen som ställer frågor som barn 

svarar på. Naturvetenskap i förskolan handlar till stor del om barn som undersöker 

vardagsfenomen i sin omgivning. Barns intressen i vardagliga situationer kan ofta 

kopplas till naturvetenskap. Siraj-Blatchford och MacLead-Brundenells studie  

(i Thulin, 2011) beskriver i sin studie att då barn får möjlighet till ”forskningslek” 

utvecklar de förmågor att som leder till att våga undersöka och experimentera men 

även att söka svar på frågor som uppstår i vardagen. 

 

Barns meningsskapande sker enligt Johansson och Pramling–Samuelsson (2007) i 

leken där de erfar och skapar en värld av mening med specifika förutsättningar och 

värden. Vi vill belysa att det i den dagliga verksamheten i sandlådan går att göra till 

en lärande och meningsskapande situation. Vår erfarenhet säger oss att pedagoger är 

osäkra inför det naturvetenskapligt lärande just för att begreppet är så stort. Vi anser 

att det behöver avdramatiseras genom att visa på att även den enkla miljön i 

sandlådan kan bilda meningsfullhet för barnen som vistas där. 

Björklund och Elm (2003) anser att kunskap för barn handlar om att bli förtrogen 

med den vardagliga naturvetenskapen och därmed förstå sin omvärld. Förskolan bör 

enligt författarna utgå från barnens egna erfarenheter och intressen där de undersöker 

och iakttar fenomen i naturen. Resultatet av vår studie visar att pedagogerna som var 

aktiva meningsskapare utgick från barnens egna intressen och handlingar. Från den 

narrativa skriften med barnet som bakar sandkakor tillsammans med pedagogen och 

det tillkommer en kastanj i sandlådan så bekräftar pedagogen barnets nyfikenhet och 

påvisar även en förtrogenhet med materialet och genom samtalet möjliggörs här en 

utveckling för barnet i naturvetenskap. 

Thulin (2011) tar i sin studie upp hur barn lär naturvetenskap i förskolan. Resultatet 

visade på att samtal med variation som bör vara åskådliga för barnen var det 

viktigaste. Vi upptäckte i resultatet en stor variation av barns handlingar som 

intresserade dem i sandlådan. Barnen fick erfara och undersöka på egen hand, men 

samtalet som anses som viktigt enligt Thulin uteblev ofta då det endast var få 

tillfällen som pedagoger var aktiva i barnens handlingar. De tillfällen pedagogerna 

var aktiva i barnens meningsskapande observerades dock samtal som möjliggjorde 

en utveckling för barns förståelse för naturvetenskap. Thulin (2011) påvisar vikten av 

att pedagogen sätter ord på barns frågor, handlingar och upplevelser så att de kan 

dela dem med andra. Praktikberättelsen där barnen slängde och skvätte sand på 

varandra använde inte något verbalt språk, men pedagogen beskrev barnens känslor 

och upplevelser och synliggjorde begreppen.   

 

Vi visar också i resultatet barns individuella meningsskapande som är intressant för 

oss då vi i tabellen ser att barn ofta utforskar utan pedagog. I vardagsnära handlingar 

i leken upplever de erfarenheter de har med sig. Vi har observerat barns nyfikenhet 

och att de på egen hand söker lösningar. Som i exemplet med dockvagnen som inte 

gick att köra som barnet hade för vana att göra. Ändrad handling fick här önskad 

effekt. Här hade inte barnet någon som bekräftade handlingen men heller inte någon 

som instruerade till en lösning utan han sökte en egen lösning. Thulin (2011) anser 
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att barn i förskola måste möta vuxna som har intresse i att ständigt söka lösningar 

och även tro på dem. Hon menar även att grunden för miljöarbetet ligger i 

pedagogernas attityder och kunskaper. De naturvetenskapliga processerna förblir 

osynliga för barn om inte pedagogerna skapar situationer som möjliggör ett 

undersökande och upptäckande av naturvetenskap.  Thulin fortsätter med att beskriva 

vikten av att väcka barns förundran och nyfikenhet kring naturvetenskapliga 

fenomen som en naturlig aktivitet i förskolans verksamhet. Den nyfikenhet som 

barnet visar här i sin vardagliga aktivitet förblir osynlig som Thulin beskriver då 

behovet är språklig kommunikation där fenomenet och begreppen beskrivs. Barnet 

får dock ett erfarande i handlingen enligt oss trots att begreppen och 

kommunikationen uteblir.  

 

Vygotskij menar, (2001) med sitt sociokulturella perspektiv på lärande och 

utveckling, att det sker i samspel med andra och inte individuellt. Han menar att i den 

faktiska utvecklingsnivån befinner sig barn som individuellt inhämtar kunskap, den 

potentiella nivån befinner de sig i där de i samspel med andra stimuleras. Skillnaden 

som Vygotskij (2001) kallar den ”proximala utvecklingszonen” är vad barnet 

presterar individuellt jämfört prestationen med hjälp av andra. Vi har i resultatet 

observerat vad varje barn gör individuellt, men tabellerna visar att barnen aldrig var 

ensamma i sandlådan. Sandlådorna kan rymma många barn samtidigt och vi utläser 

från vårt resultat att barn gärna samspelar, även om de samtidigt kan ägna sig åt olika 

handlingar.  

 

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning i ämnet om meningsskapande i sandlådan skulle enligt oss kunna 

vara pedagogers tankar om naturvetenskapen i sandlådan. Forskningen påvisar redan 

att små barn behöver pedagoger som inspirerar dem till ämnet så studie ur ett 

pedagogperspektiv kunde synliggöra detta. 

 

Intressant vore också om det är samma barn som befinner sig i sandlådan eller om 

det varierar, och om pedagogerna också är desamma och vad det i så fall beror på då 

vår erfarenhet är att många barn, både pojkar och flickor, attraheras av sandlådan.   
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Skövde maj 2013 

 

Bilaga 1 
Informationsbrev till berörda föräldrar och pedagoger 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan i Skövde, samtidigt som 

vi arbetar på våra förskolor. Vi ska nu starta upp vårt examensarbete som kommer att 

handla om förskolans utemiljö och specifikt sandlådan. Vårt intresse ligger i att 

studera om och hur aktiviteten i sandlådan påverkas av pedagogers 

närvaro/icke närvaro.  

Vår studie kommer att genomföras med hjälp av observationer och dokumentation i 

form av fotografering och filmning. Allt som dokumenteras kommer att behandlas 

med anonymitet: barn, pedagoger och förskolor kommer att avidentifieras. Allt 

insamlat material kommer bara att analyseras av oss studenter då vårt intresse endast 

ligger i att få syn på vad som händer i sandlådan. Inga bilder kommer att finnas med i 

vår slutliga rapport. 

 

Deltagandet är frivilligt och det går att ändra sitt samtycke även under tiden vår 

studie pågår. 

Kontakta oss gärna om det är något ni undrar över. 

Vänliga hälsningar Jörel och Helena  

Jörel Sandh   Helena Jebens 

mobilnr   mobilnr 

email adress   email adress 

 

 

Barnets/barnens 

namn:_________________________________________________________ 

 

Sätt ett kryss efter det alternativ du väljer 

JA, jag godkänner att mitt/mina barn medverkar i studien:_____ 

 

NEJ, jag godkänner INTE att mitt/mina barn medverkar i studien:_____ 

 

Lämna ditt svar till förskolans personal senast 

 

 

Målsmans 

underskrift:_________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
           Förskola A 

Film Antal 

barn 

Antal 

pedagoger 

Antal aktiva 

pedagoger i barnens 

handlingar 

Handling 

 

1 

 

 

5 

 

0 

 

                   0 

Gräver, lägger sand på bil, 

gräver med grävskopa, 

häller sand med 

”kaffepanna”, lägger på 

växtlighet på sand i hink. 

 

2 

 

 

5 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Plattar, gör spår med 

spade, skvätter och kastar 

sand med spade, kör med 

traktor på sandbordet, 

lagar mat med sand + 

växtlighet i hink och 

tallrik 

 

3 

 

10 

 

1 

 

1 

Lagar mat, skriver med 

pinne, plattar, fyller hink, 

gräver med grävskopan 

och traktor, gräver med 

spade, fyller formar, 

kastar sand. 

 

4 

 

7 

 

1 

 

0 

Gräver med tallrik och 

stekspade, gräver grop 

(fälla), rör med spade i 

hinken, kör dockvagn och 

skrinda med bilar i 

sanden. 

 

5 

 

7 

 

0 

                   

                   0 

 

Plattar med spade, borstar 

sand från sargen med 

handen, gör spår med 

träkloss, ställer pinnar i 

hink med sand, gräver 

med grävskopa, gör 

fotspår. 

 

6 

 

7 

 

0 

                    

                   0 

Gräver med grävskopa, 

lägger sand på fordon, 

kikar med spade, ”ritar” i 

sanden med träbit, gör 

spår med spade, kör med 

fordon på sandbordet. 

 

7 

 

6 

 

1 

 

                   1 

Fyller formar med sand, 

bygger hus där stenar 

tillkommer, fyller fordon 

med sand och tippar den, 

radar upp formar på 

sargen.  

 

8 

 

4 

 

0 

           

                  0 

Bakar kakor, gräver med 

grävskopa, silar sand, 

krattar.  

 

9 

 

6 

 

1 

 

                  1 

Radar plastbåtar och kör 

och räknar dessa, bakar 

kakor. 

 

10 

 

5 

 

1 

 

                  0 

Radar upp plastdjur och 

kryper med dessa. Gräver 

med grävskopa, kör med 

fordon på sandbordet. 

 

11 

 

8 

 

0 

 

                 0 

Gräver, kör med fordon. 



 32 

 

12 

 

2 

 

0 

 

                 0 

Fyller sandformar och 

radar upp dessa på 

sandbordet.  

 

13 

 

5 

 

1 

 

                 0 

Målar med sand på träbit, 

fyller skottkärra med 

hårda föremål, tippar och 

kör skottkärra, kör med 

fordon på sandbordet, 

gräver. 

 

14 

 

2 

 

0 

 

                 0 

Gräver, fyller formar och 

hinkar. 
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Bilaga 3 
           Förskola B 

Film Antal 

barn 

Antal 

pedagoger 

Antal aktiva 

pedagoger i barnens 

handlingar 

Handling 

 

1 

 

5 

 

0 

 

0 

Kör med bilar, öser/häller 

sand i formar 

 

2 

 

 

3 

 

0 

 

 

0 

Kör med bilar, öser/häller 

sand i skottkärra, gräver 

grop, kör bil på 

sandlådekanten. 

 

3 

 

5 

 

0 

 

0 

Kör med bilar, öser/häller 

sand i skottkärra, gräver 

grop. 

 

4 

 

6 

 

0 

 

0 

Kör med bilar, ösa/hälla i 

hink, kör skottkärra, gräva. 

 

5 

 

6 

 

0 

 

0 

Skotta sand, kör bil på 

sandlådekanten, köra med 

bil. 

 

6 

 

4 

 

0 

 

0 

Skottar sand från 

sandlådekanten, kör med 

bilar, öser på lastbilsflak, 

radar upp bilar, kör bil på 

sandlådekanten. 

 

7 

 

8 

 

1 

 

1 

Gräver grop, kör bil på 

sandlådekanten, lagar mat, 

bakar kaka, bygger vägar, 

ösa/hälla i hink, skotta 

sand från kanten, bygga p-

plats, sila sand, ösa i 

skottkärra. 

 

8 

 

6 

 

2 

 

1 

Laga mat, baka kaka, gräva 

grop, gå på 

sandlådekanten, ösa i hink, 

gräva. 

 

9 

 

10 

 

3 

 

2 

Köra med bilar, ösa i hink, 

platta sanden med spade, 

smaka på en pinne, hoppa i 

en grop. 

 

10 

 

5 

 

2 

 

1 

Gräva, köra med bilar. 

 

11 

 

8 

 

3 

 

1 

Krattar, gör bilväg, bakar 

en tårta med ljus, silar 

sand, kör med bil. 

 

12 

 

2 

 

1 

 

1 

Bakar kaka, gräver med 

händerna, silar sand mellan 

fingrarna. 

 

13 

 

5 

 

1 

 

1 

Öser i hink och småformar, 

silar sand, gräver, häller 

från form till form, bakar 

kaka, skottar sand från 

sandlådekanten. 

 

14 

 

2 

 

1 

 

1 

Bygger hus, känner på 

sanden, undersöker 

kastanjer. 

 


