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Abstract  
According to previous research, young children´s perceptions of light and shadows are often 

based on everyday experiences. This study is a systematic literature review aiming to 

investigate and analyse previous empirical research of children´s perceptions of light and 

shadows and the role representations have on teaching in the subject. The report was 

conducted in response to what characterizes children's understanding of light and shadows 

and how children's knowledge and understanding of physical concepts and phenomena are 

affected by the use of varied forms of representations in teaching.  

 

In this systematic literature review different databases were used to search for previous 

research, such as ERIC and Swepub. To narrow down the results from the database searches 

the following limiters were used: peer reviewed articles and published year 2007 – 2018. 

Results from previous research, within the scope of the purpose for this report, have 

systematically been analysed and critically reviewed. A total of 12 peer-reviewed, 

international articles have been analysed which indicates that children at an early age have 

perceptions of light and shadows. However, the results indicate also that children have a 

primitive approach in explaining light and shadows. Results from the articles revealed that the 

teacher has an important role regarding children's learning. Also, the majority of articles 

described the importance of representations in the development of children's understanding of 

natural sciences. The conclusion is therefore that the teacher can provide children with 

meaning and context by utilizing the children´s conceptions of light and shadows and by 

using varying forms of representations. Lastly, as an implication for further research it is 

suggested to empirically examine the teaching contents of light and shadows in year F-3, in 

order to obtain new perspectives and opportunities for development in the field of light and 

shadows. 

 

Nyckelord 
Ljus, skuggor, barns uppfattningar, naturvetenskaplig undervisning i de yngre åldrarna, 

representationsformer.  
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1. Inledning och bakgrund 
Den här rapporten är en konsumtionsuppsats som genom systematiska litteraturstudier 

genomförs som en del av lärarutbildningen med inriktning F-3 vid Linköpings Universitet. 

Rapporten syftar till att analysera och problematisera tidigare empirisk forskning inom ämnet 

fysik med inriktning på barns uppfattningar om ljus och skuggor. Att sammanställa tidigare 

forskningsresultat är en viktig byggsten i läraryrket för att bedriva undervisning som utgår 

från en vetenskaplig grund och som kan fungera som ett underlag för att skapa en medveten 

didaktisk helhet i undervisningen (Skolverket, 2018).  

 

1.1 Barns uppfattningar om ljus och skuggor  

Redan i tidig ålder bildar barn en uppfattning om ljus och skuggor som främst grundar sig i 

sinnesupplevelser från vardagliga sammanhang (Barrow, 2012). Piaget (1977) har genomfört 

studier med syfte, och intresse för, att undersöka barns (10–11 år) uppfattningar gällande ljus. 

Enligt Piaget (1977) utgår barns uppfattningar gällande ljus och ljusets utbredning vanligtvis 

från deras egna erfarenheter och vardagliga upplevelser. Guesne (1985) har genom studier 

kommit fram till att barn i åldrarna 10 – 11 år förknippar ljus med en ljuskälla som finns i 

rummet, exempelvis en glödlampa eller ett stearinljus, och att ljuset i rummet endast är ett 

tillfälligt tillstånd då glödlampan kan släckas och stearinljuset blåsas ut. Studierna visade att 

uppfattningen hos barnen var att ljus endast uppträder mellan källa och effekt, det vill säga 

mellan glödlampan och det ljussken som uppstår. En djupare förståelse för ljus som ett 

fysikaliskt fenomen kan dock beskrivas som elektromagnetisk strålning som träffar ögonen 

direkt från en ljuskälla, exempelvis glödlampa eller stearinljus, och/eller genom reflektion 

från ett objekt, vilket ger upphov till ett synintryck.  

 

I studier kring barns uppfattningar om skuggor framgår det att skuggor ofta uppfattas som 

enskilda företeelser som ljuset tillåter oss att se, snarare än att det är en effekt av avsaknaden 

av ljuset (Feher & Rice, 1986). Detta belyser även Bach (2001) och menar att när barn bildligt 

ska förklara vad skuggor är och hur de uppstår visar det sig tydligt att de uppfattar ljus och 

skuggor som åtskilda från varandra, då avbildningen sällan står i proportion till ljusets 

position och föremålets storlek. I en studie av Stephenson och Warwick (2002) gällande barns 

uppfattningar om ljus och skuggor fick barn i åldrarna 10–11 år delge sina uppfattningar om 

vad resultatet kan tänkas bli när en ficklampa lyser på två olika kort, ett svart och ett vitt. 

Barnens slutsatser var att det blir en vit skugga av det vita pappret och en svart skugga av det 
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svarta pappret. Här blir det återigen tydligt att barn ofta uppfattar ljus och skuggor med 

sinnesintryck, snarare än att skuggan är en effekt av ljusets utbredning i rummet. Yngre barn 

utgår således ofta från sig själva och sina erfarenheter och bildar uppfattningar därefter. 

Genom undervisningen kan skolan därmed skapa möjligheter för barnet att vidga sitt 

perspektiv från ett personligt till ett mer naturvetenskapligt (Stephenson & Warwick, 2002).  

 

1.2 Representationsformer  
Tillämpning av varierande representationsformer i klassrummet kan åstadkomma 

meningsskapande lärtillfällen för barn då de får en bredare syn på naturvetenskapliga 

fenomen. Detta då olika aspekter av innehållet i undervisningen sätts i perspektiv mellan 

barnets vardag och naturvetenskapen (Bach, 2001). Undervisning inom naturvetenskapliga 

ämnen kan ofta leda till utmaningar för läraren, som att konkretisera det abstrakta (Hagerman, 

Jeppsson, Axell, Frejd & Sultan, 2018). Att som lärare ta del av relevant forskning kan bidra 

till en större förståelse för dessa utmaningar. Genom att sammanställa tidigare empirisk 

forskning kring ljus och skuggor uppdagas samband som kan resultera i en större förståelse 

för och insikt om hur olika representationsformer kan gynna barns kunskapsutveckling inom 

ämnet fysik.  

 

1.3 Ljus och skuggor i förhållande till undervisningen i årskurs F-3  

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2018) ska läraren sträva efter att i undervisningen i årskurs F-3 

skapa nyfikenhet och intresse för naturvetenskapliga fenomen. Ljus är en central del i 

undervisningen inom ämnet fysik i årskurs 1–3, där det handlar om hur människans 

upplevelser av ljus ter sig i förhållande till våra sinnen. För att skapa en tydligare progression 

i barns kunskapsutveckling kan det vara fördelaktigt att tillvarata barns tidigare erfarenheter, 

såväl vardagliga som från tiden på förskolan. Likväl kan det vara en fördel att som lärare, i 

planeringen av undervisning, även sträva efter kunskapskraven i årskurs 6. Där ska 

undervisningen tillgodose kunskaper om såväl ljus som skuggor, hur de förhåller sig till 

varandra och hur ljuset, från vanliga ljuskällor, utbreder sig (Skolverket, 2018).  

 

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2018) är en av lärarens primära uppgifter att bedriva undervisning 

där barnet själv ser kunskap och kunskapsutveckling som lustfyllt och meningsskapande.  

Att som lärare sträva efter att bedriva god undervisning där såväl kunskapssyn som syn på 

lärande tas i beaktning, menar Bach (2001) handlar om huruvida kunskapen uppträder och 
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utvecklas inifrån barnet eller om barnet själv skapar kunskap i interaktion med omvärlden. 

Bendall, Goldberg och Galili (1993) belyser vikten av att i barns inlärning ta tillvara på 

tidigare kunskap och idéer om naturvetenskapliga fenomen vid såväl kunskapsförmedling 

som inlärning. Även Stephenson et al. (2002) poängterar att detta är betydelsefullt då läraren 

genom att identifiera barnets tidigare kunskaper och idéer kan frambringa en 

inlärningsprocess hos barnet genom meningsfull social interaktion. Vidare kan detta bidra till 

att en personlig syn på naturvetenskapen ersätts av en mer fördjupad naturvetenskaplig 

kunskapssyn vilken även kan underlätta för barnet att interagera med sin omvärld (Stephenson 

et al., 2002).  

 

Mot denna inledning och bakgrund går den här rapporten in på vad tidigare empirisk 

forskning kommit fram till gällande barns uppfattningar om ljus och skuggor. Vidare lyfts hur 

nyttjande av varierande representationsformer i undervisningen kan fånga upp barns tankar 

och idéer om fysikaliska fenomen med syfte att gynna deras kunskapsutveckling.  
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med den här rapporten är att utifrån naturvetenskaplig ämnesdidaktisk forskning 

analysera och problematisera barns uppfattningar om fysikaliska begrepp och fenomen som 

relaterar till ljus, ljuskällor och skuggor. Vidare syftar den här rapporten till att lyfta olika 

representationsformers påverkan på barns kunskapsutveckling. Utifrån följande 

frågeställningar besvaras studiens syfte:  

 

• Vad karakteriserar barns uppfattningar om ljus och skuggor?  

• Hur påverkas barns kunskap om fysikaliska begrepp och fenomen som ljus och 

skuggor genom användning av olika representationsformer i undervisningen?  
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3. Metod 
Nedan redogörs för vilken metod som använts för att besvara den här rapportens 

frågeställningar samt en genomgång av hur litteratursökningen har genomförts. Vidare följer 

en beskrivning av hur urvalsprocessen gått till utifrån litteraturens relevans för den här 

rapporten samt dess reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras den här systematiska 

litteraturstudiens analysmetod.   

 

3.1 Val av metod  

Metoden som använts för att besvara den här rapportens frågeställningar är systematiska 

litteraturstudier, där tidigare empirisk forskning inom området ljus och skuggor kritiskt 

granskats och sammanställts. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att för 

att kunna utföra en systematisk litteraturstudie är det en förutsättning att ett flertal tillförlitliga 

studier finns att tillgå inom ett specifikt område. Det finns dock inte några ramar för hur 

många artiklar som ska ingå, däremot är det fördelaktigt att utgå från relevant aktuell 

forskning. I genomförandet av en systematisk litteraturstudie redogörs explicit beskrivna 

metoder och kriterier för urval av artiklar. Även en analys av de inkluderade artiklarna samt 

strategier som använts under sökningen redogörs i litteraturstudien. Slutligen ska samtliga 

artiklars resultat sammanfattas i en metasyntes (Eriksson Barajas et al., 2013). I avsnitten som 

följer redogörs för hur systematiska litteraturstudier som metod använts i genomförandet av 

den här rapporten.   

 

3.2 Litteratursökning  

Till den här rapporten har litteratursökning genomförts med syfte att finna artiklar som 

behandlar rapportens problemområde. Eriksson Barajas et al. (2013) betonar att det i sökning 

efter relevanta artiklar till en systematisk litteraturstudie handlar om att värna om vetenskaplig 

kvalitet och objektivitet. Mot bakgrund av detta har litteraturen som ligger till grund för den 

här rapporten samlats in via olika databaser med avsikt att hitta artiklar av vetenskaplig 

karaktär som är kollegialt granskade. Rapportens artiklar har hämtats från databasen ERIC 

(Educational Resources Information Center), där systematiska sökningar genomförs efter 

såväl böcker som vetenskapliga artiklar och rapporter av pedagogisk karaktär. I sökningen av 

artiklar till den här systematiska litteraturstudien har även Swepub nyttjats. Swepub är en 

databas som erbjuder en översikt inom ett specifikt forskningsområde med publikationer från 
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olika svenska lärosäten. Med syfte att besvara frågeställningarna i den här rapporten har 

Swepub använts för att finna ämnesord som underlättar sökningen av relevanta artiklar.  

 

3.2.1 Sökstrategier och sökord  

Med syfte att besvara den här rapportens frågeställningar har olika sökstrategier använts för 

att finna artiklar som kan kopplas till det specifika problemområdet. Eriksson Barajas et al. 

(2013) belyser att det, när det kommer till att söka fakta i databaser, handlar om rätt 

formulering av sökord samt att bestämma sökningens kriterier utifrån rapportens 

frågeställning. Kriterier för de inkluderade artiklarna kan vara vilket språk de ska vara skrivna 

på samt vilket år de publicerades. Vid sökning i olika databaser nyttjas sökord som är 

lämpliga för och som berör det specifika problemområdet. För att uppnå en resultatrik 

sökning kan booleska operatorer användas. I en fritextsökning kombineras olika sökord med 

hjälp av de booleska operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT”. Operatorn ”AND” används då 

samtliga sökord i söksträngen behöver finnas med och hittar alltså artiklar som innehåller 

både sökord A och B. Operatorn ”OR” används i sökning med synonymer och hittar artiklar 

som innehåller antingen sökord A eller B. I sökning med operatorn ”NOT” hittas artiklar som 

innehåller A men inte B och innebär därmed att sökningen begränsas och att artiklar faller 

bort (Eriksson Barajas et al., 2013).  

 

När sökning efter artiklar till den här rapporten genomförts i databasen ERIC har booleska 

operatorer använts, vilka har inneburit att sökorden vävts samman och skapat söksträngar. 

Användningen av ”AND” och ”OR” har till den här rapporten bidragit till olika utfall i 

sökningen där ”AND” avgränsat snarare än utvidgat sökningen som användningen av ”OR” 

bistått med (Eriksson Barajas et al., 2013). I den här rapporten har initialt sökorden ”light” 

och ”shadow” med operatorn ”AND” använts då dessa nyckelord ligger till grund för den här 

systematiska litteraturstudien. Då syftet med den här rapporten är att besvara 

frågeställningarna vad som karaktäriserar barns uppfattningar om ljus och skuggor, samt hur 

representationsformer kan gynna barns kunskapsutveckling, har ytterligare avgränsningar 

gjorts där sökord som ”science education”, ”understand*” och ”pupil*” lagts till i sökningen 

med operatorn ”AND”. I vissa fall har även operatorn ”OR” adderats till sökningen för att 

utöka resultatet. Exempelvis mellan sökorden ”child*” och ”pupil*” (dvs. child* OR pupil*), 

samt ”understand*” och ”perception” (dvs. understand* OR perception) då dessa sökord är 

relaterade till varandra i förhållande till rapportens frågeställningar. Utöver booleska 

operatorer har även trunkeringar använts i sökningen för att göra söksträngarna mer 
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hanterbara. Trunkering innebär enligt Eriksson Barajas et al. (2013) att olika alternativ av ett 

begrepp täcks in i sökningen. Genom att ersätta ett sökords början eller slut med en asterisk, 

”*”, fås träffar på artiklar där sökordet ingår i olika sammanhang. Exempelvis har sökordet 

”child”, genom att trunkeras i slutet, resulterat i sökträffar som inkluderar orden ”child”, 

”childs”, ”children” etc. Med anledning av att relevanta artiklar kan falla bort då sökningen 

begränsas av operatorn ”NOT”, har denne inte varit ett alternativ i sökningen av artiklar till 

den här rapporten. Däremot har urval av sökningen bearbetats för att få fram relevanta 

artiklar, vilka beskrivs i avsnitt 3.3. En mer detaljerad presentation av rapportens söksträngar 

och antal artiklar de mynnade ut i presenteras i tabeller i avsnitt 4.1. Varje sökning har 

sammanställts i enskilda tabeller där sökningen presenteras i fallande ordning.   

 

3.3 Urval och relevans  

I en systematisk litteraturstudie ska det enligt Bryman (2018) framgå vilka urvalskriterier 

sökningarna utgår från för att de tydligt ska avgränsas till det specifika området. Även 

Eriksson Barajas et al. (2013 belyser detta och menar vidare att i en systematisk 

litteraturstudie ska val av inkluderade artiklar presenteras på ett konkret och tydligt sätt 

genom sammanställning av artiklarnas innehåll och resultat. Även motiv till exkludering av 

artiklar i urvalet ska presenteras. Detta redogörs för i den här rapportens resultatavsnitt. De 

databassökningar som genomförts med avsikt att samla in relevant litteratur för den här 

rapportens problemområde har inneburit att begränsningar i urval utförts. Detta för att 

upprätthålla en explicit koppling till syftet med rapporten som är att kritiskt granska, 

analysera och sammanställa tidigare empiriska forskningsresultat inom området ljus och 

skuggor. Nedan presenteras begränsningar i urval av artiklar som utförts med avsikt att den 

här rapporten i slutändan ska kunna vara relevant för framtida forskning och underlag för 

utbildning.  

 

Artiklar som exkluderats i denna rapport är artiklar som inte är av vetenskaplig karaktär. 

Även artiklar som inte är peer reviewed, det vill säga sakkunnigt kollegialt granskade, har 

valts bort. Detta då skollagen (SFS 2010:800) menar att forskning inom 

utbildningsvetenskapen ska vila på såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. 

Således innebär det att skolundervisning av hög kvalitet bygger på evidensbaserad pedagogik. 

Evidensbaserad pedagogik menar Eriksson Barajas et al. (2013) innebär att det finns 

vetenskapligt stöd eller bevis för vilka effekter olika insatser har på specifika frågor inom ett 
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valt problemområde. Carlgren (2010) betonar att det syftar till att forska om ramarna för 

undervisningen snarare än att lösa praktiska undervisningsproblem. Vidare framhåller 

Carlgren (2010) att evidensbasering inom utbildningsområdet inte bygger på forskning i 

utbildning utan om utbildning. 

 

I denna rapport kommer forskningsresultatet av artiklar publicerade år 2007 – 2018 att 

sammanställas, då syftet är att besvara rapportens frågeställningar utifrån aktuell forskning 

inom området ljus och skuggor. Som tidigare nämnts i avsnitt 1.3, är det fördelaktigt att i 

planering av undervisning såväl tillvarata barns tidigare erfarenheter som att sträva efter 

kommande kunskapskrav, för en tydligare progression i barns kunskapsutveckling. Mot 

bakgrund av detta har urval av artiklar gjorts med kriteriet att studierna har genomförts på 

barn i åldrarna 4 – 12 år1. Slutligen har ytterligare urval gjorts som inneburit exkluderingar av 

artiklar vars huvudsakliga syfte inte är att besvara den här rapportens frågeställningar. 

Urvalen har bistått med att de inkluderade artiklarna i den här rapporten besvarar 

frågeställningarna vad som karakteriserar barns uppfattningar om ljus och skuggor samt hur 

kunskaper om fysikaliska fenomen påverkas genom användning av olika 

representationsformer i undervisningen. I den här rapporten benämns deltagarna i studierna 

för barn mot bakgrund av att de yngre deltagarna är just barn och inte elever. I syfte att 

upprätthålla ett konsekvent förhållningsätt kommer även de äldre deltagarna, trots att de är 

elever, benämnas som barn.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

När systematiska litteraturstudier genomförs menar Bryman (2018) att det måste finnas ett 

förhållningssätt till såväl studiernas reliabilitet som validitet. Eriksson Barajas et al. (2013) 

sammanfattar reliabilitet med hur vi mäter, alltså hur trovärdig en studie är i förhållande till 

det resultat som framgår eller om det snarare är ett resultat av slumpmässiga företeelser. Det 

vill säga huruvida mätmetoden vid upprepade mätningar har förmågan att ge samma 

mätvärde. En studies reliabilitet kan avgöras genom att ta hänsyn till faktorer som antal 

deltagare, vilken forskningsmetod som använts samt under vilken tidsperiod studien 

genomförts. Utöver en studies reliabilitet är även dess validitet fördelaktig att ta i beaktning 

                                                        
1 Med undantag för Valanides, Efthymiou och Angeli (2013), då de har studerat förskollärarstudenters uppfattningar om skuggor i syfte att 

öka förståelsen för barns svårigheter samt undersöka hur olika representationsformer kan underlätta undervisningen om ljus och skuggor.   
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för att fastställa att det som mäts är relevant. Validitet innebär vad vi mäter och är med andra 

ord ett mått för om det som är avsett att undersökas verkligen undersöks (Eriksson Barajas et 

al., 2013). Mot bakgrund av ovanstående har hänsyn tagits till reliabilitet och validitet i val av 

artiklar till den här rapporten, med syfte att säkerställa att de inkluderade artiklarna håller god 

kvalitet.  

 

3.5 Analysmetod  

I den här rapporten har forskningsresultatet av de inkluderade artiklarna systematiskt 

analyserats genom en metasyntes. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) innebär en metasyntes 

att resultaten av tidigare empiriska studier, som samtliga berör liknande ämnesområden, 

sammanställs. I den här rapporten har 12 internationella artiklar inkluderats, vars studier har 

analyserats utifrån dess syfte, metod och resultat. Vidare presenteras analysen av studierna i 

avsnitt 4.4 och har därefter sammanställts i en resultatdiskussion i avsnitt 5.1, med syfte att 

besvara den här rapportens frågeställningar. Slutligen har, i rapportens resultatdiskussion, 

såväl likheter som olikheter kunnat urskiljas, vilka lett fram till att slutsatser har kunnat dras. 

Därigenom har förslag på framtida forskning uppdagats i den här rapporten, vilket Zimmer 

(2006) framhåller kan leda till nya perspektiv och utvecklingsmöjligheter inom 

utbildningsvetenskap.  
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4. Resultat 
Nedan kommer resultatet av litteratursökningen för den här rapporten att presenteras. 

Avsnittet inleds med en genomgång av litteratursökningen följt av en redogörelse av artiklar 

som exkluderats samt inkluderats. Avslutningsvis följer analys av de inkluderade artiklarnas 

innehåll med utgångspunkt i den här rapportens syfte, vilket är att analysera och 

problematisera tidigare empirisk forskning med avsikt att besvara rapportens frågeställningar.   

 

4.1 Resultat av litteratursökning  

Samtliga litteratursökningar har genomförts i databasen ERIC och presenteras nedan i olika 

tabeller. Varje tabell redogör för sökord och operatorer som använts i de olika söksträngarna, 

begränsningar som gjorts samt antal träffar. Vidare presenteras antal inkluderade och 

exkluderade artiklar av de träffar varje sökning genererat i. För mer utförlig beskrivning av 

hur tabellerna tolkas, se avsnitt 3.2.1.  

 

Tabell 1: Antal träffar efter utförd söksträng i sökning 1.  

Sökord, operatorer, begränsningar  Antal träffar 

Publiceringsår: 2007 – 2018 

Typ av artikel: Peer reviewed 

Light AND shadow AND elementary school  

AND (child* OR pupil*) 

 

 

 

6 

 

Antal inkluderade / exkluderade artiklar utifrån sökning 1 Antal artiklar 

Inkluderade: 

Exkluderade: 

2 

4 

 

 

Tabell 2: Antal träffar efter utförd söksträng i sökning 2.  

Sökord, operatorer, begränsningar  Antal träffar  

Publiceringsår: 2007 – 2018 

Typ av artikel: Peer reviewed                                                                           

Light AND shadow AND science education   

AND (child* OR pupil*) 

AND (learn* OR understand*)                                                

 

 

 

 

10 



  11 

 

Antal inkluderade / exkluderade artiklar utifrån sökning 2 Antal artiklar 

Inkluderade: 

Exkluderade: 

5 

5 

 

 

Tabell 3: Antal träffar efter utförd söksträng i sökning 3.  

Sökord, operatorer, begränsningar  Antal träffar 

Publiceringsår: 2007 – 2018 

Typ av artikel: Peer reviewed 

Light AND shadow  

AND (child* OR pupil*) 

AND concept teaching                                                               

 

 

 

 

9 

 

Antal inkluderade / exkluderade artiklar utifrån sökning 3 Antal artiklar 

Inkluderade: 

Exkluderade: 

6 

3 

 

 

Tabell 4: Antal träffar efter utförd söksträng i sökning 4.  

Sökord, operatorer, begränsningar  Antal träffar 

Publiceringsår: 2007 – 2018 

Typ av artikel: Peer reviewed 

Shadow 

AND (child* OR pupil*) 

AND (scientific concepts OR teaching methods) 

AND science activities 

AND learning processes 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Antal inkluderade / exkluderade artiklar utifrån sökning 4 Antal artiklar 

Inkluderade: 

Exkluderade: 

2 

1 
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Tabell 5: Antal träffar efter utförd söksträng i sökning 5.  

Sökord, operatorer, begränsningar  Antal träffar  

Publiceringsår: 2007 – 2018 

Ty pav artikel: Peer reviewed 

Light source AND shadow  

AND (child* OR pupil*) 

AND knowledge                                                                              

 

 

 

 

4 

 

Antal inkluderade / exkluderade artiklar utifrån sökning 5 Antal artiklar 

Inkluderade: 

Exkluderade: 

4 

0 

 

 

4.2 Exkluderade artiklar  

Tabell 6: Exkluderade artiklar från litteratursökningen samt motivering till 

exkludering.  

Titel Från 

söksträng 

Författare, 

år 

Anledning till 

exkludering 

Learning in the Shadows and in 

the Light of Day: A Commentary 

on “Shadow Education, 

American Style: Test Preparation, 

the SAT and College Enrollment” 
 

1 Grodsky, E. 

(2010). 

Ej rätt ålder.  

Computer – Generated Geometry 

Instruction: A Preliminary Study  

1 Kang, H. W., & 

Zentall, S. S. 

(2011). 

Behandlar ej barns 

uppfattningar gällande 

ljus och skuggor. 

 

Young “Science Ambassadors” 

Raise the Profile of science 

1, 2 Ridley, K. 

(2014). 

Behandlar ej barns 

uppfattningar gällande 

ljus och skuggor. 
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The Moon’s Phases and the Self 

Shadow 

1, 2, 3 Young, T., & 

Guy, M. 

(2008). 

Behandlar ej barns 

uppfattningar gällande 

ljus och skuggor. 

 

A Case Study of Three 

Children’s Original 

Interpretations of the Moon’s 

Changing Appearance 

 

2 Wilhelm, J. 

(2009). 

Behandlar ej barns 

uppfattningar gällande 

ljus och skuggor. 

 

A CHAT Approach of Light and 

Colors in Science Teaching for 

the Early Grades 

 

2, 3 Kolokouri, E., 

& Plakitsi, K. 

(2016).  

Ej empirisk studie.  

 

Reanalysing Children’s 

Responses on Shadow 

Formation: A Comparative 

Approach to Bodily Expressions 

and Verbal Discourse 

2, 3  Pantidos, P., 

Herakleioti, E., 

& 

Chachlioutaki, 

M-E. (2017). 
 

Ej empirisk studie.  

Science and Theatre Education: 

A Cross – Disciplinary Approach 

of Scientific Ideas Addressed to 

Student Teachers of Early 

Childhood Education 

4 Tselfes, V., & 

Paroussi, A. 

(2009). 

Behandlar ej barns 

uppfattningar gällande 

ljus och skuggor. 

 

 

4.3 Inkluderade artiklar  

Tabell 7: Inkluderade artiklar från litteratursökningen.  

Artikel Titel Från  

söksträng      

Författare, år Tidskrift 

1. Bringing Light onto 

Shadows 

 

1  Barrow, L. H. 

(2007). 

 

Science and 

Children 
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2. 

 

 

The Formation of 

Shadows: The Case of the 

Position of a Light Source 

in Relevance to the 

Shadow 

 

1, 3 Ravanis, K., 

Zacharos, K., & 

Vellopoulou, A. 

(2010). 

 

Acta Didactica 

Napocensia 

3. Facilitating Preschooler’s 

Scientific Knowledge 

Construction via Computer 

Games Regarding Light 

and Shadow: The Effect of 

the Prediction – 

Observation – Explanation 

(POE) Strategy 

 

2  Hsu, C-Y., Tsai, 

C-C., & Liang, J-

C. (2011). 

Journal of 

Science 

Education and 

Technology 

4. Precursor Model and 

Preschool Science 

Learning about Shadows 

 

2, 3  Delserieys, A., 

Jégou, C., 

Boilevin, J-M., 

& Ravanis, K. 

(2018). 

 

Research in 

Science & 

Technological 

Education 

5. Shadow Formation at 

Preschool from a Socio – 

Materiality Perspective 

 

2, 3 Impedovo, M. 

A., Delserieys-

Pedregosa, A., 

Jégou, C., & 

Ravanis, K. 

(2017). 

 

Research in 

Science 

Education  

6. The Contribution of the 

Human Body in Young 

Children’s Explanations 

about Shadow Formation 

2, 3, 4, 5  Herakleioti, E., 

& Pantidos, P. 

(2016). 

Research in 

Science 

Education 
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7. Shadows: Young 

Taiwanese Children’s 

Views and Understanding 

 

2, 5 Chen, S-M. 

(2009). 

 

International 

Journal of 

Science 

Education 

 

8. History of Science and 

Conceptual Change: The 

Formation of Shadows by 

Extended Light Sources 

 

3 Dedes, C., & 

Ravanis, K. 

(2009). 

Science & 

Education 

9. Interplay of Internal and 

External Representations: 

Students’ Drawings and 

Textual Explanations 

about Shadow Phenomena 

 

3  Valanides, N., 

Efthymiou, I., & 

Angeli, C. 

(2013). 

Journal of Visual 

Literacy 

10. Parent Explanation and 

Preschooler’s Exploratory 

Behavior and Learning in 

a Shadow Exhibition 

 

4  van Schijndel, T. 

J. P., & 

Raijmakers, M. 

E. J. (2016). 

Science 

Education 

11. Shedding New Light on an 

Old Problem: The 

Estimation of Shadow 

Sizes in Children and 

Adults 

 

5  Ebersbach, M., 

& Resing, W. C. 

M. (2007). 

Journal of 

Experimental 

Child 

Psychology 

12. Young Children Do Not 

Hold the Classic Earth’s 

Shadow Misconception to 

Explain Lunar Phases 

5         Wilhelm, J. A. 

(2014).  

School Science 

and Mathematics 
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4.4 Analys av inkluderade artiklar  

De inkluderade artiklarna som ligger till grund för den här rapporten, och som samlats in 

genom databassökning, har analyserats utifrån studiernas syfte, metod och resultat med 

utgångspunkt i ett naturvetenskapligt ämnesdidaktiskt perspektiv, vilket presenteras i detta 

avsnitt. Detta syftade till att få en förståelse för vad som karakteriserar barns uppfattningar om 

ljus och skuggor samt hur olika representationsformer i undervisningen kan påverka barns 

kunskap om fysikaliska fenomen som ljus och skuggor. Sammanställning och diskussion av 

analyserna presenteras sedan i resultatdiskussionen, avsnitt 5.1.  

 

4.4.1 Bringing Light onto Shadows 

Barrow, L. H. (2007).  

Syftet med studien var att låta barn i årskurs 3 undersöka hur och under vilka förhållanden 

skuggor formateras. Studien inleddes med att barnen fick delge sina tankar och idéer om vad 

skuggor är och hur det kommer sig att skuggor kan variera i längd. Barnen undersökte 

skuggor i olika förhållanden såväl inomhus som utomhus. Undersökningen utomhus innebar 

att med hjälp av solen som ljuskälla och en flaggstång som objekt observera skugglängdens 

förändring över tid. Inomhus undersökte barnen skugglängder i ett mörkbelagt klassrum där 

barnen utifrån en golfpeg, en ficklampa som ljuskälla samt kort föreställande olika långa 

skuggformationer fick skapa egna skuggor liknande de på korten. Genomgående i 

undersökningarna förde barnen anteckningar över sina observationer och reflektioner. Som en 

avslutande del i studien fick barnen utifrån kort, vilka avbildade ljuskällor och en flaggstång, 

förutspå skuggans längd. Av detta framgick att barnen hade en utvecklad förmåga att avgöra 

en skuggas längd utifrån relationen mellan ljuskälla och objekt. Resultatet av studien visade 

även att barnen kunde jämföra och finna likheter mellan undersökningarna som genomfördes 

inomhus och utomhus. Detta menar artikelförfattaren indikerar på att barnen fått en djupare 

kunskap om att det inte är ljuskällan i sig som är avgörande för skuggans längd utan 

ljuskällans position i relation till objektet. Vidare framgår det av studiens resultat att när 

barnen förde anteckningar gavs de möjlighet att själva reflektera, jämföra och observera 

skuggor i olika förhållanden vilket utvecklade deras uppfattningar om ljus och skuggor.  
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4.4.2 The formation of shadows: The case of the position of a light source in relevance to 

the shadow  

Ravanis, K., Zacharos, K., & Vellopoulou, A. (2010).  

Syftet med studien var att undersöka barns uppfattningar vad gäller skuggformationer av 

ljuskällors position i relation till objekt. Det vill säga de uppfattningar barn skapar av yttre 

företeelser. I studien deltog 212 barn, 106 pojkar och 106 flickor, samtliga 10 år gamla. Som 

metod har intervjuer använts där barnen enskilt intervjuats under 15 minuter. Intervjuerna 

innebar att barnen som deltog i studien fick utifrån fyra uppgifter, som visade olika figurer, 

delge hur de tror att en skugga uppträder i relation till ytan där den uppstår. I samtliga 

uppgifter formaterades skuggorna med hjälp av ett ljussken som belyste ett hinder mellan 

ljuskällan och en horisontell eller vertikal yta. Barnen uppmanades att i samtliga uppgifter 

delge vart de bedömde att ljusskenet kom ifrån samt hur många ljuskällor som fanns. 

Avsikten med uppgifterna handlade om att uppfatta skillnaden mellan den horisontella och 

den vertikala ytan där skuggan uppträdde, vilket krävde att barnet kunde föreställa sig olika 

skuggformationer. Uppgifterna syftade även till att undersöka barnens förståelse för en – till – 

en, det vill säga att antal ljuskällor motsvarar antal skuggformationer. I uppgift 1 och 2 

uppmanades barnen att kommentera figuren där endast en skuggformation uppträdde. 

Resultatet visade att majoriteten av barnen kunde lokalisera antal ljuskällor samt ljuskällans 

position i både uppgift 1 och 2. Vidare i uppgift 3 och 4 uppträdde två skuggformationer. 

Barnen fick även här delge ljuskällans position samt hur många ljuskällor som bidragit till att 

skuggformationerna uppstått. Resultatet visade att majoriteten av barnen uppfattade att 

skuggformationerna endast uppstod med hjälp av en ljuskälla som placerats mitt framför 

hindret och därmed skapade två skuggor. Av resultatet uppdagades således att barnen hade 

svårigheter för reversibilitet, det vill säga att antal skuggor och ljuskällor måste 

överensstämma. Dessutom framgick att svårigheterna barnen mötte ökade i takt med att 

uppgifterna blev mer tankekrävande.  

 

4.4.3 Facilitating Preschoolers’ Scientific Knowledge Construction via Computer Games 

Regarding Light and Shadow: The effect of the Prediction-Observation-Explanation 

(POE) Strategy  

Hsu, C-Y., Tsai, C-C., & Liang, J-C. (2011).  

Studien presenterar en undersökning om barns uppfattningar av begreppen ljus och skuggor, 

genom att datorspel som specialdesignats utifrån POE – modellen (förutsäga, observera, 

förklara) tillämpats i undervisningen. I studien deltog 50 barn, 30 pojkar och 20 flickor, där 
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medelåldern på barnen var 6 år. Barnen delades slumpmässigt in i två jämnstora grupper, en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp. Utifrån läroplan, läromedel samt intervjuer med lärare 

utformades datorspel för respektive grupp, med avsikt att belysa de element som vanligtvis 

förkommer i undervisningen av ljus och skuggor. Dessa element är skuggformationer i 

dagsljus, skuggformationer nattetid, skuggors former och skuggors riktning, vilka samtliga 

återspeglades i de fyra momenten i datorspelet. Datorspelen för kontrollgruppen och 

experimentgruppen delade samma innehåll förutom att spelet för experimentgruppen även 

utformats utifrån POE – modellen. POE – modellen syftade till att skapa en djupare förståelse 

för barns uppfattningar om ljus och skuggor genom att barnet gavs möjlighet att förutsäga, 

observera samt förklara skuggformationer som uppstod i spelet. Ett eftertest var 

implementerat i datorspelet vilket innehöll 10 flervalsfrågor. Detta syftade till att ge barnet 

ytterligare möjlighet att uttrycka sin kunskap om begreppen ljus och skuggor genom att 

motivera sina val i spelet. Studien avslutades med att varje barn enskilt intervjuades och 

uppmanades att peka ut korrekt skuggformation från sekvenser de mött i datorspelet. Endast 

utifrån datorspelet har inga signifikanta skillnader mellan grupperna visats vad gäller barnens 

kunskaper om ljus och skuggor. Däremot har det genom intervjuerna med barnen framkommit 

skillnader mellan deltagarna i kontrollgruppen respektive experimentgruppen. Där framgick 

det att implementering av POE – modellen i datorspelet bidrog med positiva effekter på 

barnens kunskapsutveckling och uppfattningar om ljus och skuggor, då barnen fick möjlighet 

att lära genom stimulerande datorspel snarare än att bara spela för nöjes skull. 

 

4.4.4 Precursor model and preschool science learning about shadows formation  

Delserieys, A., Jégou, C., Boilevin, J-M., & Ravanis, K. (2018).  

I studien beskrivs hur didaktiska strategier, som exempelvis att guida och inkludera barn i sitt 

lärande, kan användas i undervisningen. Detta syftade till att skapa mer gynnsamma 

förutsättningar för barn att förstå samt finna en förklaring till bildandet av skuggor. Mot 

bakgrund av detta presenterade studien en didaktisk modell utifrån ett sociokognitivt 

perspektiv som syftade till att strukturera strategier för undervisning om skuggbildning. I 

studien deltog 52 barn, 29 pojkar och 23 flickor i åldern 5 – 6 år. Studien genomfördes i tre 

moment: ett förtest, ett lärarlett undervisningstillfälle samt ett eftertest. Under för- och 

eftertest intervjuades barnen där de gavs möjlighet att både verbalt och icke-verbalt uttrycka 

sina uppfattningar om skuggbildning. Förtest och eftertest var identiska för att möjliggöra en 

jämförelse av barnens förklaringar innan och efter undervisningstillfället. Det lärarledda 

undervisningstillfället syftade till att förändra barnens tidigare uppfattningar och hjälpa dem 
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att kombinera vardagliga och naturvetenskapliga uppfattningar. Undervisningstillfället var 

indelat i olika steg där barnen fick delge sina tidigare kunskaper om skuggbildning, förutspå 

ljuskällans och objektets position för att skapa skuggor samt skapa egna skuggformationer. 

Lärarens roll var att medla mellan barnen i deras interaktion med varandra för att de skulle 

kunna utveckla sina tankar och idéer om skuggbildning samt involveras i sitt eget lärande. 

Resultatet av studien visade att den didaktiska modellen hade en positiv effekt på barnens 

kunskaper om och förmåga att identifiera skuggor. Detta då barnen i eftertestet, till skillnad 

mot i förtestet, kunde ge adekvata förklaringar kring bildandet av skuggor. 

 

4.4.5 Shadow Formation at Preschool from a Socio-materiality Perspective 

Impedovo, M. A., Delserieys-Pedregosa, A., Jégou, C., & Ravanis, K. (2017).  

Studien presenterar en undersökning om hur yngre barn kan utveckla sina kunskaper om 

skuggbildning. Genom att utgå från sociala interaktioner mellan barn i mindre grupper och 

hur de förhåller sig till olika artefakter, som verktyg och bilder, gavs insikter om hur 

undervisningen kan förbättras för att stimulera den tidiga uppfattningen om skuggbildning. 

Studien genomfördes med 44 barn, 31 pojkar samt 13 flickor, i åldrarna 5 – 6 år. Studien 

bestod av ett förtest, ett undervisningsmoment samt ett eftertest. Förtest och eftertest, som 

bestod av intervjuer, var identiska och syftade till att fungera som ett riktmärke i analysen av 

undervisningsmomentet. Undervisningsmomentet syftade till att undersöka hur barnen i 

sociala interaktioner med varandra samt med stöd från läraren använde kroppsspråk och 

artefakter för att uttrycka sina uppfattningar om skuggbildning. Undervisningsmomentet 

innehöll aktiviteter där barnen uppmanades att förutspå samt skapa skuggor genom 

användning av artefakter och verbalt språk. Resultatet av eftertestet visade framsteg hos 

barnen gällande deras förmåga att förklara skuggbildning. Av studiens resultat framgår även 

att samtliga aspekter, det vill säga social interaktion, kroppsspråk samt användning av 

artefakter, influerat varandra. Detta bidrog till att barnen engagerade sig samt deltog aktivt i 

gruppaktiviteten och därigenom skapades en djupare kunskap hos barnen vad gäller 

skuggbildning. 
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4.4.6 The Contribution of the Human Body in Young Children’s Explanations about 

Shadow Formation 

Herakleioti, E., & Pantidos, P. (2016).  

Syftet med studien var att undersöka hur barns kunskap om skuggbildning påverkas av att 

implementera aktiviteter med kroppen som redskap i undervisningen. Studien delades in i tre 

delar: förtest, undervisningsmoment samt eftertest och genomfördes på 16 barn i åldrarna 4 – 

5,5 år. Studiens data har samlats in genom intervjuer med barnen samt videoinspelade 

undervisningsmoment med avsikt att undersöka barnens kroppsliga uttryck i förklarandet av 

skuggor. Förtestet bestod av intervjuer som utgjorde den primära grunden i 

undervisningsmomentet. Intervjuerna innebar att barnen uppmanades att formulera hypoteser 

kring olika aspekter som hur skuggan bildas, relationen mellan skuggans storlek och 

avståndet mellan hinder och ljuskälla samt sambandet mellan antal skuggor och antal 

ljuskällor. Därefter testade barnen sina hypoteser i undervisningsmomentet med kroppen som 

redskap. Genom detta gavs barnen möjlighet att utforska samtliga aspekter av skuggbildning 

med hjälp av ljuskällor, deras kroppar som hinder samt de resulterande skuggorna. Eftertestet 

syftade till att utvärdera undervisningsmomentets effektivitet och innehöll därför samma 

intervjufrågor som förtestet. Av studiens resultat framgick att undervisningsmomentet 

genererade positiva effekter på barnens förmåga att förmedla sina uppfattningar om 

skuggbildning. Detta då majoriteten av barnen som i förtestet endast uttryckte sig med enkla 

gester i förklarandet av skuggor även använde sig av andra uttrycksformer i eftertestet.  

 

4.4.7 Shadows: Young Taiwanese children’s views and understanding  

Chen, S-M. (2009).  

Den här studien syftade till att undersöka barns uppfattningar om relationen mellan ljuskälla 

och skugga. Vidare avsåg studien att finna användbara representationsformer som kan 

användas för att frambringa barns tankar och idéer om skuggor och hur de bildas. I studien 

användes intervjuer som metod där såväl verbala förklaringar som bildpekande 

kommunikation förekom mellan intervjuare och barn. I studien deltog 32 barn, 16 fyraåringar 

respektive 16 femåringar, jämnt fördelade mellan pojkar och flickor. Samtliga barn 

intervjuades enskilt under 15 minuter vid två tillfällen. Studien fokuserade på olika aspekter 

av barns tankar och idéer om ljuskälla, skuggrikting, skuggintensitet, skuggstorlek samt 

skuggform. Barnen fick utifrån illustrationer identifiera en korrekt och en felaktig 

skuggformation. Därefter uppmanades barnen att skapa egna skuggformationer med hjälp av 
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artificiella ljuskällor och specifika objekt. Studiens resultat visade att de flesta fyra- och 

femåringarna verkade förstå att skuggans storlek ska vara i proportion till objektet. Dock 

visade det sig att majoriteten var ovetande om att storleken på objektets skugga ändras om 

avståndet mellan ljuskällan och objektet ändras. Av studiens resultat framgick en signifikant 

skillnad mellan fyraåringarna och femåringarna. Femåringarna föreföll sig ha en djupare 

förståelse för relationen mellan skugga och objekt. Detta då en betydligt större andel 

femåringar än fyraåringar klarade av att skapa en specifik skuggformation med hjälp av 

artificiella ljuskällor och specifika objekt. Vidare framgick det av studiens resultat att genom 

användning av olika representationsformer kan barns uppfattningar om ljus och skuggor 

synliggöras. Avslutningsvis lyfter artikelförfattaren att endast verbal kommunikation med 

yngre barn kan hämma deras förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang, vilket framkom i 

den här studien då barnen lättare kunde förmedla sina uppfattningar om ljus och skuggor då 

undervisningsinnehållet uttrycktes genom olika representationsformer.  

 

4.4.8 History of Science and Conceptual Change: The Formation of Shadows by 

Extended Light Sources  

Dedes, C., & Ravanis, K. (2009).  

Syftet med studien var att skapa en förståelse för barns uppfattningar om ljusets utbredning 

och skuggformationer genom användning av tillämpade ljuskällor. Studien syftade även till 

att undersöka huruvida barns vardagliga uppfattningar kan omvandlas till en mer fördjupad 

naturvetenskaplig kunskapssyn vad gäller ljus och skuggor. I studien medverkade 48 barn, 24 

pojkar och 24 flickor, vilka delades in i tre olika åldersgrupper med 16 barn i varje grupp. 

Den första åldersgruppen bestod av barn från årskurs 5, den andra från årskurs 8 samt den 

tredje från första året på gymnasiet. Data samlades in genom enskilda intervjuer under 45 – 50 

minuter vilka innehöll öppna frågor som anpassats i relation till studiens syfte. Barnen 

uppmanades att delge sina uppfattningar genom att förutsäga, motivera samt visualisera en 

skuggformation som resultatet av hur ljuset utbreder sig från en ljuskälla. Därefter 

omformades ljuskällan från en till flera punktkällor, i det här fallet ett flertal glödlampor 

oberoende av varandra. Dessa möjliggjorde skapandet av varierande skuggformationer som 

utgjorde formen av specifika objekt. Användningen av punktkällor innebar att barnen kunde 

få en djupare kunskap om en – till – en – relationen mellan ljuskälla, objekt och den 

resulterande skuggan, vilket syftade till att omvandla barnens vardagliga uppfattningar till en 

mer naturvetenskaplig kunskapssyn. I resultatet av studien framgår att barnen från den yngsta 

åldersgruppen ställdes inför betydligt större svårigheter än barnen från de äldre 
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åldersgrupperna när det kom till att omvandla sina tidigare uppfattningar om ljus och skuggor. 

Av detta indikerar studiens resultat att två faktorer är av betydelse vad gäller barns kunskaper 

om ljus och skuggor: intresseväckande undervisningsmoment samt den mentala utvecklingen 

som uppstår med ålder och tid. 

 

4.4.9 Interplay of Internal and External Representations: Students´ Drawings and 

Textual Explanations about Shadow Phenomena  

Valanides, N., Efthymiou, I., & Angeli, C. (2013).  

Studien syftade till att låta förskollärarstudenter, genom användning av olika 

representationsformer som text, bild och visualiseringar, ge uttryck för sina uppfattningar om 

skuggor. Detta för att skapa förståelse för samt förse lärare med värdefull information om 

barns alternativa uppfattningar om skuggor. I studien deltog 56 förskollärarstudenter som 

inledningsvis intervjuades där de verbalt förklarade samt delgav exempel på sina definitioner 

av skuggor. Därefter uppmanades studenterna att utifrån en ljuskälla och en tvådimensionell 

modell av ett hus rita och skriva ned sina tankar och idéer samt föreställa sig hur husets 

skugga utbreder sig i förhållande till ljuskällans position. Av studenternas förklaringar av hur 

de uppfattade skuggbildningar framgick det att majoriteten av studenterna definierade 

skuggor som ett mörkt område med avsaknad av ljus och som en reaktion av mötet mellan 

ljusstrålar och objekt. I studiens resultat framgick även att många studenter inte förstod att 

skuggans form inte alltid liknar objektet samt att objektets egenskaper, som exempelvis 

fönstrens utseende, inte avbildas i skuggan.  

 

4.4.10 Parent Explanation and Preschooler’s Exploratory Behavior and Learning in a 

Shadow Exhibition 

van Schijndel, T. J. P., & Raijmakers, M. E. J. (2016).  

Med avsikt att studera interaktionen mellan föräldrar och barn i arrangerade lärmiljöer har 

denna studie undersökt relationen mellan barns utforskande och föräldrars förklaringar av 

skuggor. Föräldrar och förskolebarn bildade par, där 89 par deltog i denna studie som 

genomfördes på ett vetenskapscentrum. Syftet var att få en djupare förståelse för yngre barns 

lärande om skuggbildning genom observation av deras utforskande. Studien inleddes med ett 

förtest vilket syftade till att undersöka barnens kunskaper om skuggstorlekar. Därefter följde 

en teaterföreställning för hälften av deltagarna med syfte att undersöka huruvida 

teaterföreställningen påverkade föräldrarnas förklarande samt barnens utforskande 
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förhållningssätt till skuggor. Samtliga 89 deltagande par besökte därefter en skuggutställning 

vilken handlade om hur skuggstorlekar påverkas av avståndet mellan objekt och ljuskälla 

samt att objekt kan ha en mörk eller färgad skugga beroende på objektets transparens. Studien 

avslutades med ett eftertest för att undersöka teaterföreställningens inverkan på barnens 

kunskaper om skuggor samt hur deras kunskaper påverkades av föräldrarnas förklaringar. 

Resultatet av studien visade att teaterföreställningen inte hade någon effekt på föräldrarnas 

förklaringar. Däremot påverkades barnen positivt av föreställningen då den fångade både 

deras uppmärksamhet och nyfikenhet i deras utforskande av skuggor i utställningen.  

 

4.4.11 Shedding New Light on an Old Problem: The Estimation of Shadow Sizes in 

Children and Adults 

Ebersbach, M., & Resing, W. C. M. (2007).  

Studien bestod av två test som undersökte hur barn och vuxna uppfattar och resonerar kring 

skuggors storlek som ett resultat av förhållandet mellan ljuskälla och objekt. I studiens första 

test deltog 80 personer, jämnt fördelade på barn och vuxna i åldrarna 5, 9, 13 samt 37 år. 

Utifrån olika stora objekt i former av djur uppmanades deltagarna att uppskatta och identifiera 

en skuggas längd i relation till avståndet mellan ljuskälla och objekt. Med syfte att gestalta ett, 

för deltagarna, bekant naturfenomen som exempelvis solen placerades ljuskällan och objektet 

vertikalt i förhållande till varandra. I slutet av testet tillfrågades deltagarna om skuggans längd 

förändras då avståndet ändras eller om den förblir densamma. Detta syftade till att bedöma 

deltagarnas förståelse för avståndets effekt på skuggan. Resultatet av första testet visade att 

majoriteten av deltagarna kunde ta såväl objektets storlek som avståndet mellan ljuskälla och 

objekt i beaktning i sina uppskattningar av skugglängder. Det kan dock enligt studien antas att 

de yngre barnen enbart tog hänsyn till objektens storlek då objekten hade former av olika djur. 

Mot bakgrund av detta syftade studiens andra test till att säkerställa att resultaten i första testet 

inte påverkats av objektens yttre utseenden. Det första testet återskapades därför men med 

skillnaden att objekten i andra testet istället bestod av neutrala figurer i olika storlekar. I 

studiens andra test deltog 20 barn i åldern 5 år med avsikt att jämföra deras antaganden 

gällande skuggans längd från första testet. Resultatet av andra testet visade att barnen tog 

hänsyn till objektets storlek även när objektet hade en neutral form och överensstämde 

därmed med resultatet i första testet. Utifrån detta kan slutsatsen dras att femåringarnas 

uppfattningar om skugglängder inte påverkats av objektets yttre utseende. Slutligen visar 

studiens resultat att majoriteten av deltagarna som tog hänsyn till båda variablerna, det vill 
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säga objektets storlek och avståndet mellan ljuskälla och objekt, i uppskattningen av 

skugglängder var äldre studiedeltagare. Detta menar artikelförfattarna kan härledas till att 

barns uppfattningar om skuggor och skugglängder utvecklas som ett resultat av tidigare 

erfarenheter. 

 

4.4.12 Young Children Do Not Hold the Classic Earth’s Shadow Misconception to 

Explain Lunar Phases 

Wilhelm, J. A. (2014).  

Studien beskriver yngre barns tidiga tankar om månfaser och bildandet av skuggor samt 

huruvida yttre faktorer som familj, media och böcker påverkar barns kunskapsutveckling för 

naturfenomen. I studien deltog fyra barn, tre 6 – åriga trillingpojkar och en 5 – årig flicka. 

Pojkarnas deltagande i studien syftade även till att undersöka huruvida de som trillingar hade 

liknande uppfattningar om naturfenomen, om de påverkats snarlikt av yttre faktorer eller om 

de i själva verket är enskilda fall där deras utveckling skiljde sig åt. Insamling av data skedde 

under två tillfällen vilka innebar att barnet, i sitt hem, intervjuades om månens faser samt en 

vecka senare även intervjuades om skuggbildning. Barnens vårdnadshavare närvarade vid 

samtliga tillfällen barnen intervjuades. Även vårdnadshavarna blev intervjuade efter barnen. 

Detta syftade till att få ytterligare förståelse för och information om hur barnen närmar sig 

naturfenomen genom vardagliga erfarenheter samt hur yttre faktorer påverkar 

kunskapsutvecklingen. Under första intervjutillfället uppmanades barnen att delge sina 

uppfattningar om månen och månens föränderliga utseende, samt huruvida månfaser är ett 

resultat av att månen skuggas av jorden eller ej. Andra intervjutillfället fokuserade på barnens 

uppfattningar och förklaringar om skuggbildning. Barnen beskrev, skissade samt skapade en 

skugga med hjälp av ett objekt, en lampa och en skärm. Studiens resultat visade att inget av 

barnen upplevde att månens faser beror på jordens skuggning. Däremot framgick att hälften 

av barnen hade primitiva uppfattningar om konceptet skuggor då de uppgav att ljuskällor inte 

är nödvändigt i skapandet av skuggor. I resultatet av studiens intervjuer med såväl barnen som 

vårdnadshavare framgick att barnens uppfattningar om skuggbildning vanligtvis härleder till 

vardagliga erfarenheter genom påverkan av familj, media samt böcker. I fråga om huruvida 

trillingarna delade liknande uppfattningar om naturfenomen visade den här studien att 

trillingarna hade olika uppfattningar trots att de delat samma erfarenheter från sin 

heminlärningsmiljö. 
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5. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiernas resultat i de inkluderade artiklarna utifrån ett 

naturvetenskapligt ämnesdidaktiskt perspektiv. Diskussionen syftar till att uppdaga såväl 

likheter som skillnader i studierna i förhållande till den här rapportens syfte och 

frågeställningar. Vidare följer en metoddiskussion där även kvaliteten på de inkluderade 

artiklarna lyfts. Avslutningsvis presenteras slutsatser och förslag på framtida forskning inom 

undervisning av området ljus och skuggor.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

5.1.1 Vad karakteriserar barns uppfattningar om ljus och skuggor?  

Utifrån analys av de inkluderade artiklarna till den här rapporten har det visat sig att barns 

uppfattningar om ljus och skuggor vanligtvis härleder till deras vardagliga erfarenheter. Detta 

framgår i resultatet av studien utförd av Wilhelm (2014) som visar att barn skapar 

uppfattningar om skuggor genom yttre påverkan av media och litteratur samt i interaktion 

med andra. Barns uppfattningar om ljus och skuggor har genom studier visat sig vara primitiv 

då de i förklarandet av skuggbildningen inte uppgav ljuskällan som nödvändig i skapandet av 

skuggor (Wilhelm, 2014). Vidare belyser Ravanis, Zacharos och Vellopoulou (2010) att barn, 

i sin uppfattning om skuggbildning, finner det svårt att förstå reversibilitet, det vill säga att 

antal skuggor motsvaras av lika antal ljuskällor. Dessutom kom Barrow (2007) fram till att 

barn i de yngre åldrarna upplevde svårigheter med att förstå hur ljuskällans position 

påverkade skuggbildningen. Detta då skuggans föränderliga storlek i takt med att ljuset 

ändrades inte uppmärksammades av barnen. Ett liknande resultat framkom i studien av Chen 

(2009) som visade att yngre barn är ovetande om att en skuggas storlek ändras om avståndet 

mellan ljuskälla och objekt ändras. Således indikerar detta att yngre barn kan ha svårigheter 

med att ta hänsyn till skuggans storlek i relation till ljuskälla och objekt. Ebersbach och 

Resing (2007) har liksom Dedes och Ravanis (2009) kommit fram till att äldre barn besitter 

en medvetenhet om att skuggans storlek är ett resultat av ljuskällans position i relation till 

objektet. Av detta framgår att barns ålder och tidigare erfarenheter möjliggör den mentala 

utvecklingen av kunskaper om ljus och skuggor. Samtidigt noteras i studien av Valanides, 

Efthymiou och Angeli (2013) att förskollärarstudenters resonemang kring ljus och skuggor, 

likt yngre barns, är primitivt då faktorer som objektets egenskaper i relationen till skuggan 

inte togs i beaktning. Det kan därmed inte tas för givet att kunskapsutvecklingen av 

naturvetenskapliga fenomen är ett resultat av en mognadsprocess. 
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5.1.2 Hur påverkas barns kunskap om fysikaliska begrepp och fenomen som ljus och 

skuggor genom användning av olika representationsformer i undervisningen?   

De inkluderade artiklarna som ligger till grund för den här rapporten har genom analys och 

sammanställning visat att varierande representationsformer i undervisningen kan gynna barns 

kunskapsutveckling vad gäller fysikaliska begrepp och fenomen som ljus och skuggor. 

Genom att i den naturvetenskapliga undervisningen kombinera olika representationsformer, 

såväl verbala som icke-verbala, har Chen (2009) i sin studie kommit fram till att barnen 

lättare kan förmedla sina uppfattningar om ljus och skuggor då de ges möjlighet att uttrycka 

sig i olika sammanhang. Dessutom ges barnen möjlighet att besvara frågor och ge förklaringar 

utifrån egna förmågor. Vidare poängteras att om endast verbal kommunikation används i 

undervisningen av barn i yngre åldrar kan barnen hämmas då all energi läggs på att fundera ut 

hur de ska svara på frågor snarare än att de delger sina faktiska kunskaper (Chen, 2009). Ett 

liknande resonemang förs av Valanides et al. (2013) vilka belyser att olika 

representationsformer, exempelvis visualiseringar, kan underlätta för barnen att förstå, 

jämföra och uttrycka sina uppfattningar i den naturvetenskapliga undervisningen. Vidare 

beskrivs i studien att innehållet inom naturvetenskapen ofta upplevs vara abstrakt och kan 

därmed vara svårt att förstå. Genom att kombinera den naturvetenskapliga undervisningen 

med visuellt stöd kan barns svårigheter synliggöras för läraren. Dessutom kan 

kommunikationen mellan lärare och barn främjas då visuellt stöd kan vara ett effektivt sätt att 

bearbeta information på snarare än att läraren enbart förmedlar information verbalt eller 

genom text (Valanides et al., 2013). I studien av Impedovo, Delserieys-Pedregosa och Jégou 

(2017) uppmärksammas även lärarens roll och vikten av att guida samt stötta barnen i 

situationer där de upplever svårigheter i sin kunskapsutveckling av ljus och skuggor. Detta 

konstateras även av Valanides et al. (2013) som menar att det kan leda till att läraren finner 

lämpliga strukturer och undervisningsstrategier för att möta barnens uppfattningar. Av 

resultatet i Delserieys, Jégou, Boilevin och Ravanis (2018) studie framhålls även att om 

läraren tar till vara på barnens tidigare uppfattningar och kombinerar dessa med den 

naturvetenskapliga undervisningen kan barnen därigenom ges möjlighet att uppnå djupare 

kunskaper om ljus och skuggor. 

 

Enligt van Schijndel och Raijmakers (2016) kan barns kunskaper om fysikaliska fenomen 

som ljus och skuggor utvecklas när de själva får förutsäga, utforska och observera. Ett liknade 

resonemang förs av Hsu, Tsai och Liang (2011) som menar att om barn ges möjlighet att 

tillägna sig kunskaper genom sinnesupplevelser kan en djupare förståelse för ljus och skuggor 
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utvecklas. Vidare poängterar Barrow (2007) i sin studie att när barnen gavs möjlighet att 

själva dra slutsatser bidrog det till att de tillägnade sig en djupare kunskap om ljus och 

skuggor. Därigenom kunde barnen även finna samband mellan ljuskälla och objekt samt de 

resulterande skuggorna. Slutligen framgår av studiernas resultat fördelen med att låta barnen 

variera sina uttrycksformer under meningsfulla och intresseväckande lärtillfällen, vilka kan 

resultera i förutsättningar att själva skapa och utveckla kunskap om ljus och skuggor 

(Herakleioti & Pantidos, 2016; Impedovo et al., 2017; Dedes et al., 2009).  

 

5.2 Metoddiskussion  

Med syfte att besvara den här rapportens frågeställningar har systematiska litteraturstudier 

använts som metod. De sökord som användes i sökningen till den här rapporten syftade till att 

fånga in relevanta artiklar kopplade till rapportens syfte och att besvara frågeställningarna. 

Det går att diskutera huruvida urvalen påverkat sökningens utfall. Emellertid kan tilläggas att 

sökningen kunnat generera i andra artiklar om andra sökord använts samt om sökningens 

kriterier ändrats, som publiceringsår, peer reviewed samt ålder på deltagarna. I fråga om 

deltagarnas ålder kan konstateras att ett bredare åldersspann hade resulterat i fler artiklar. 

Dock var ett kriterium för den här rapporten att litteraturen skulle beröra barn i de yngre 

åldrarna och därmed avgränsades urvalet till åldrarna 4 – 12 år. Artiklar med tidigare 

publiceringsår än 2007 hade även det genererat i fler artiklar, däremot kan det diskuteras 

huruvida de kan ses vara relevanta för den här rapportens syfte att besvara frågeställningarna 

utifrån aktuell forskning.  

 

5.2.1 Kvalitet på de inkluderade artiklarna  

Med syfte att säkerställa att de inkluderade artiklarna till den här rapporten håller god kvalitet 

har hänsyn tagits till såväl reliabilitet som validitet. Dock diskuteras artiklarnas kvalitet i den 

här rapporten i termer av trovärdighet. Enligt Larsen (2018) innebär trovärdighet att den 

forskning som valts att analyseras och presenteras baseras på autentiska data utifrån ett 

objektivt perspektiv. Artiklarna som ligger till grund för den här rapporten och som besvarar 

frågeställningarna omfattar olika aspekter av vad som karakteriserar barns uppfattningar om 

ljus och skuggor samt huruvida olika representationsformer gynnar barns kunskapsutveckling. 

Vidare omfattar artiklarna även ett flertal olika stora internationella tidskrifter samt är peer 

reviewed, det vill säga att de har blivit sakkunnigt kollegialt granskade innan publicering, 

vilket vittnar om hög trovärdighet på artiklarna. 
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I den här rapporten redogörs även för tillvägagångssättet vid insamling av data genom 

söksträngar som specifikt presenteras i tabeller med sökord, sökkriterier och antal träffar. 

Även de inkluderade och exkluderade artiklarna redogörs för i tabeller där anledning till 

exkludering beskrivs samt vilken söksträng som innehåller vilka artiklar. Genom att 

presentera datainsamlingen med god transparens där såväl insamlingsmetoder som 

analysmetoder beskrivs möjliggör det för läsaren att bedöma tillvägagångssättet (Larsen, 

2018). I den här rapporten presenteras systematiskt insamlingen av data, vilken vidare har 

analyserats och sammanställts. Därefter följer en diskussion kring resultaten av de 

inkluderade artiklarna, där såväl likheter som skillnader identifierats, varpå slutsatser kunnat 

dras. Utifrån detta upprätthåller därmed den här rapporten en god transparens vilket vittnar 

om hög trovärdighet.  

 

5.3 Slutsatser 

Slutsatserna av den här litteraturstudien är att barns uppfattningar om ljus och skuggor 

karakteriseras av att de finner svårigheter i att förstå relationen mellan ljuskälla, objekt och 

skugga. De uppfattar ljus och skuggor som ett tillfälligt tillstånd vilket bidrar till att de har 

svårt att förstå reversibilitet, det vill säga att antal skuggor och ljuskällor måste 

överensstämma. Detta grundar sig i att barns uppfattningar om ljus och skuggor ofta härleder 

till vardagliga erfarenheter, vilket ligger i linje med resultatet från Piagets studie från 1977 

som visar att barns uppfattningar om ljus och skuggor påverkas av såväl erfarenheter som 

sinnesupplevelser i interaktion med omgivningen.  

 

Vidare kan slutsatser dras att genom användning av olika representationsformer i 

undervisningen, så som bild, text och olika visualiseringar, kan barns uppfattningar fångas 

upp och därigenom såväl gynna kunskapsutvecklingen som skapa sammanhang och 

meningsfulla lärtillfällen. Detta då barnen tillgodoses med möjligheter att ta sig an 

naturvetenskapliga fenomen genom olika uttrycksformer i sin omgivning. Om barn redan i 

tidig ålder ges möjlighet att uppleva och skapa positiva upplevelser kring naturvetenskapliga 

fenomen i sin omgivning kan det generera goda förutsättningar för ett livslångt lärande. 
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5.4 Framtida forskning  

I sökning efter relevanta artiklar till den här rapporten har det uppmärksammats att det råder 

brist på svensk forskning kring barns uppfattningar om ljus och skuggor samt hur olika 

representationsformer kan påverka barns kunskapsutveckling inom området ljus och skuggor. 

Därav kan frågan ställas huruvida den svenska undervisningen om ljus och skuggor påverkas 

av bristen på svensk forskning? Mot bakgrund av detta är förslag på vidare forskning att 

empiriskt undersöka hur barn i Sverige uppfattar ljus och skuggor samt lämpligheten hos 

olika representationsformer som används i den naturvetenskapliga undervisningen. Därtill 

även undersöka hur ljus och skuggor synliggörs i läromedel för F-3 med syfte att tillgodose 

barnen med gynnsamma förutsättningar att utveckla sina uppfattningar och kunskaper om ljus 

och skuggor.  
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