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Variation – en nyckel till lärande?
                             

En Learning study med fokus på förändringar i 
förskolebarns sätt att beskriva vad en skugga är.

Abstract

Learning study (LS)  och  Variationsteorin representerar ett nytt sätt att se på barns lärande, 

vilket kan ge förskollärare redskap för hur det pedagogiska arbetet kan organiseras kring ett 

visst  innehåll.  Betydelsen  av  att  definiera  lärandeobjekt  lyfts  fram och  därmed  även det 

intentionella lärandet, dvs. att klargöra vad barnen ska ges möjlighet att lära. Syftet är att 

utifrån ett LS-projekt studera om och i så fall på vilket sätt Variationsteorin kan bidra till att 

skapa goda förutsättningar för lärande i förskolan. Resultatet  av ett  LS-projekt analyseras 

med  fokus  på  förskolebarns  lärande i  betydelsen  kvalitativa  förändringar  i  barns  sätt  att 

beskriva lärandeobjektet - Vad är en skugga? 

Resultatet visar att LS-modellen och Variationsteorin fungerar väl som pedagogiska redskap i 

förskolan.  LS-projektet  har  bidragit  till  lärande  bland  både  pedagoger  och  barn,  men 

resultatet visar även att många barn inte ökade sitt resultat. Med ett lekpedagogiskt arbetssätt 

kan pedagoger väva in ett  naturvetenskapligt innehåll i en berättelse för att väcka intresse 

och engagemang.  Så länge pedagogen har tydligt  fokus på lärandeobjektet  kan innehållet 

gärna  ha  en  lekfull  inramning.  Genom  att  regelbundet  analyserar  lärandesituationer  och 

kvalitativa förändringar i barns sätt att beskriva innehållet kan diskussionen i förskolan skifta 

fokus från att göra till att synliggöra.

Ämnesord: Learning study, Variationsteori, Förskolebarns Lärande, Naturvetenskap.
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Förord

Jag befinner mig i en period i livet där jag blickar tillbaka på min studietid och samtidigt har 

börjat se fram emot mitt första ”riktiga” jobb som förskollärare. Om bara några veckor tar jag 

examen, kliver in i förskolans värld och lämnar  skolbänken - åtminstone för ett  tag. Som 

avslutning på studierna har jag skrivit den uppsats som du just nu läser. Jag ser med glädje 

och tacksamhet tillbaka på den inspirerande och lärorika process jag fått ta del av i samarbete 

med två andra studenter, Anna Eriksson Lindstrand och Rebecka Olsson och vår handledare 

Agneta Ljung-Djärf (biträdande professor i pedagogik). Tillsammans har vi genomfört den 

empiriska undersökning som ligger till grund för våra två examensarbeten (se även Eriksson 

Lindstrand och Olsson 2013). Ni har bidragit i projektet med era kunskaper och erfarenheter 

och inspirerat mig till att vilja göra mitt allra bästa. Agneta, du ska ha ett särskilt tack för ditt 

stora  engagemang,  för  uppmuntran,  tips  råd  och  synpunkter  under  arbetets  gång.  Du har 

verkligen inspirerat och väckt ett större intresse för forskning. Anna och Rebecka, tack för allt 

ni har bidragit med av glädje, kunskap och engagemang. Jag kommer att sakna er! 

Ett varmt tack riktas även till all personal, föräldrar och barn på de förskolor som har deltagit i 

projektet. Utan er hade vi inte kunnat genomföra någon undersökning överhuvudtaget. Tack 

för att ni så välvilligt ställde upp, visade intresse och gav oss ett positivt bemötande. Tack till 

Andreas Redfors (professor i fysikdidaktik vid Högskolan Kristianstad) som bidragit med sin 

kunskap om Ljus och skuggor. Tack till Clas Dahlqvist som introducerat mig till bibliotekets 

databaser och förklarat hur jag gör för att söka vetenskapliga artiklar. Tack Maria Lundin för 

din hjälp med korrekturläsning och för värdefulla synpunkter när det gäller det språkliga och 

formalia. Sist men inte minst vill jag även tacka min man och den närmaste familjen som 

tålmodigt har uppmuntrat mig under arbetets gång och ställt upp med alltifrån barnpassning 

till att hämta barnen på förskolan, laga middag och handla åt oss. Ni vet själva vilka ni är, och 

hur mycket ni betyder för mig. Varmt tack!

Lina Hansson
                            Hjärsåslilla den 28 december 2013
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1. Introduktion

Det här arbetet handlar om hur goda förutsättningar för lärande kan skapas i förskolan. I en 

Learning study (LS)  ges pedagoger och forskare möjlighet att studera barns lärande på ett 

systematiskt sätt och kan samtidigt pröva teorier om lärande direkt i sin praktik (Holmqvist 

Olander 2013; Marton 2005). Utifrån ett Variationsteoretiskt perspektiv planeras, utvecklas 

och analyseras ett antal aktiviteter där barnen ges möjlighet att utveckla sin förståelse kring ett 

naturvetenskapligt innehåll - Vad är en  skugga? Barns lärande analyseras utifrån kvalitativa 

förändringar i deras sätt att beskriva innehållet. Lärande ögonblick (Holmqvist Olander 2013) 

handlar ur ett variationsteoretiskt perspektiv om de ögonblick då du urskiljer dvs. får syn på 

något, som i sin tur förändrar något i ditt sätt att se på världen (Marton & Booth 2000).

1.1 Bakgrund och syfte

De som arbetar i förskolan har ett stort och viktigt uppdrag: här läggs grunden för ett livslångt 

lärande (Skolverket 2010). Förskolans verksamhet påverkas av politiska beslut och av andra 

förändringar  i  samhället  i  stort.  Jonstoij  menar  att  förskolan  befinner  sig  i  ”de  stora 

teoriernas  kollaps” (Jonstoij  2000).  Kunskapssamhället  har gått  från vision till  verklighet 

(Skolverket 2000). Synen på kunskap utmanas av ny forskning och nya teorier som handlar 

om  kunskap  och  lärande  (Jonstoij  2000;  Landgren,  Svärd  &  Wennås  Brante  2013). 

Variationsteorin (Holmqvist 2004; Marton & Booth 2000) är ett exempel på en lärandeteori 

som vuxit fram på senare tid och som fortfarande är under utveckling. 

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts lärande av ett visst innehåll 

fram tydligare och därmed omformuleras även förskolans uppdrag (Pramling Samuelsson & 

Fleer 2009; Holmqvist Olander 2013; Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013). I 

förskollärarens uppdrag ingår att utvärdera och reflektera kring barns lärande, samt att planera 

pedagogiska aktiviteter utifrån ett bestämt innehåll, dvs. det vi vill att barn ska ges möjlighet 

att  lära  (Holmqvist  Olander  2013;  Skolverket  2010).  Utifrån  ett  Variationsteoretiskt 

perspektiv på lärande betonas det intentionella lärandet (Wernberg 2009). Betydelsen av att 

definiera väl avgränsade lärandeobjekt lyfts fram - och därmed artikuleras även värdet av att 

klargöra vad vi vill att barnen ska ges möjlighet att lära (Wernberg 2005). Inom den svenska 

förskolan har det utvecklats en kultur där fokus har hamnat på att  göra snarare än att  lära 

(Pramling Samuelsson & Pramling 2008; Landgren, Svärd & Wennås Brante 2013). Även i 
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lärarutbildningen  kan  du  se  spår  av  denna  kultur  då  fokus  ofta  legat  på  att  göra  saker 

tillsammans  med  barnen (Pramling  Samuelsson  & Pramling  2008).  Ett  vanligt  antagande 

inom förskolan är att barn lär sig automatiskt - bara de har roligt och får göra och uppleva 

saker (Landgren, Svärd & Wennås Brante 2013; Ljung-Djärf & Tullgren 2011). LS-modellen 

och Variationsteorin utmanar synen på lärande som något som sker ”av bara farten” (Ljung-

Djärf & Holmqvist Olander 2013). Det är därför angeläget för det utbildningsvetenskapliga 

forskningsområdet  att  (t.ex.  via  LS-projekt)  undersöka  Variationsteorins  möjligheter  inom 

förskolans praktik. LS-modellen är en form av aktionsforskning där undervisningssituationer 

planeras, analyseras och utvecklas med Variationsteorin som teoretisk utgångspunkt (Ljung-

Djärf  2013). Ljung-Djärf  (2013)  har  konstaterat  att  det  finns  behov  av  fler  LS-projekt  i 

förskolan. Undersökningen är även ett inlägg i den pågående debatten kring möjligheter och 

utmaningar för LS i förskolan (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). 

Syftet är att utifrån ett LS-projekt studera om och i så fall  på vilket sätt variationsteorin kan 

bidra till att skapa goda förutsättningar för lärande i förskolan.

1.2 Arbetsfördelning

Vi är tre lärarstudenter som gemensamt har genomfört ett LS-projekt med tre cykler inom 

ramen  för  lärarutbildningens  examensarbeten.  Resultaten  från  projektet  har  sedan  blivit 

underlag för två uppsatser, där vi självständigt och oberoende av varandra har analyserat det 

empiriska materialet från LS-projektet utifrån två olika infallsvinklar. Den uppsats som du 

just  nu  läser  undersöker  framförallt  hur  barnens  lärande  utvecklades under  LS-projektet. 

Eriksson  Lindstrand  och  Olsson  (2013)  har  analyserat  undervisningssituationerna utifrån 

följande frågeställning: - Hur förändrades och utvecklades undervisningen om skugga under  

LS-projektets tre cykler? I kapitel tre beskrivs det LS-projekt som har genomförts gemensamt. 

Övriga delar av denna uppsats har jag genomfört på egen hand.

1.3 Avgränsningar

LS-projektet har genomförts inom ramen för förskolans verksamhet. Studien har undersökt 

förskolebarns lärande i tre barngrupper där barnen som deltagit är 4-5 år. Vi har alltså inte 

undersökt förskolebarns lärande i åldern 1-3 år, även om det skulle vara fullt möjligt. Vid ett 
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års  ålder  kan ett  barn ha  tydliga  mål  för  lärandet,  vilket  andra studier  indikerat  (Lindahl 

1996).

1.4 Begreppsdefinition

Lärande  används i  denna uppsats  i  betydelsen  kvalitativt  skiljda sätt  att  uppfatta  världen 

(Marton, Dahlberg, Svensson & Säljö 1977) om ingenting annat anges. Jag har velat pröva 

och implementera en specifik lärandeteori: Variationsteorin, i förskolans praktik. Det betyder 

inte att andra lärandeteoriers giltighet utesluts, eller att detta perspektiv på lärande skulle vara 

det enda sättet att beskriva och uppfatta barns lärande på.

Pedagog och förskollärare används synonymt i denna uppsats, för att beskriva en person som 

har ansvar för det pedagogiska arbetet i förskolans verksamhet. I begreppet pedagog lägger 

jag något av det utökade pedagogiska uppdrag som beskrivs i den reviderade läroplanen för 

förskolan  Lpfö 98, rev 2010 (Skolverket 2010) och jag vill med detta begrepp peka just på 

förskollärarens pedagogiska ansvar och kompetens.

2. Litteraturgenomgång

I  detta  kapitel  presenteras  de  teoretiska  utgångspunkterna för  vår  undersökning.  Därefter 

beskrivs och exemplifieras  LS-modellen samt möjligheter, utmaningar och även kritik mot - 

att använda LS-modellen i förskolan  diskuteras. Sedan följer en kort genomgång av tidigare 

forskning på området,  och resultat  från LS-projekt i  förskolan med ett  naturvetenskapligt  

innehåll. Som bakgrund till den situation som svensk förskola numera befinner sig i, beskrivs 

några pedagogiska svängningar som har präglat svensk förskola i så stor utsträckning att det 

även finns spår av dem i den verksamhet som bedrivs i förskolan idag. Därefter presenteras 

forskningsläget gällande fenomenografiska studier som undersökt  barns uppfattningar (med 

fokus på barns sätt att uppfatta och beskriva naturvetenskapliga fenomen). Avslutningsvis förs 

även  ett  resonemang  kring  naturvetenskap  i  förskolan,  utifrån  några  exempel  på  hur  ett 

naturvetenskapligt innehåll kan behandlas och ett naturvetenskapligt arbetssätt kan tillämpas 

i förskolans verksamhet. Därefter följer en sammanfattning av kapitlet - som även mynnar ut i 

en problemprecisering.
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2.1 Vetenskaplig litteratur och politiska dokument

Jag har framförallt sökt litteratur via bibliotekets databaser. Jag refererar till aktuell forskning 

inom det utbildningsvetenskapliga området men även inom närliggande forskningsfält. I de 

avsnitt där forskningsläget presenteras redogörs även för hur jag gått tillväga (sökord) för att 

söka efter vetenskaplig litteratur. I enstaka fall refereras till kurslitteratur och det förekommer 

även hänvisningar till  förskolans läroplan (Skolverket 2010) och till  en del andra politiska 

dokument. Jag är medveten om att det är en annan typ av dokument och att de även kvalitativt 

sett skiljer sig ifrån forskningslitteratur bl.a. när det gäller vetenskaplig granskning. Jag har 

ändå valt att hänvisa till  de politiska dokument som förskolan har att förhålla sig till,  i de 

sammanhang där det anses relevant för att visa på samband i argumentationen.

2.2 Teoretiska utgångspunkter

I en LS används Variationsteorin som teoretisk utgångspunkt. Variationsteorin har i sin tur 

rötter  i  fenomenografin  (Marton  et  al.  1977).  Nedan  följer  en  kort  presentation  av  de 

teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien.

2.2.1 Fenomenografi - forskning om uppfattningar

Fenomenografi är en empirisk ansats med kvalitativ inriktning, som utvecklats vid Göteborgs 

universitet, (Marton et al. 1977; Wernberg 2005). Syftet med en fenomenografisk ansats är att 

beskriva  kvalitativt  skilda  sätt  att  uppfatta  fenomen  i  vår  omvärld (Marton  et  al.  1977). 

Fenomenografi  kan  beskrivas  som ”forskning  om uppfattningar” (Svensson 1989,  s.351). 

Göteborgsgruppen (Marton et al. 1977) har undersökt kvalitativa skillnader i hur studenter 

uppfattar vad själva inlärningen går ut på och hur det påverkar valet av inlärningsstrategi. Ett 

förhållningssätt präglas av en  ytinriktad/atomisk syn på inlärning som innebär att inlärning 

betraktas som en process där en mängd kunskapsdelar ska läras in i betydelsen  läggas på 

minnet.  Ett  annat  synsätt  – som här förespråkas -  är  en mer  djupinriktad/holistisk syn på 

inlärning som innebär att du själv har en aktiv roll i din inlärningsprocess då du söker och 

”skapar kunskap” (ibid. 1977, s.157) genom att förhålla dig aktiv till innehållet och försöka 

förstå kärnan av ett  fenomen eller  en idé (ibid.  1977).  Med ett  djupinriktat perspektiv  på 

inlärning försöker du urskilja meningen bakom innehållet  och betraktar  de olika delarna i 

relation till helheten. Resultat från forskning visar att dessa båda sätt att förhålla sig till ett 

kunskapsinnehåll även kan få konsekvenser för hur du behandlar och förstår innehållet. Den 
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ytinriktade inlärningen som förknippas med en  kvantitativ kunskapssyn  innebär att du läser 

mer  bokstavligt  (som fakta)  på detaljnivå,  medan du med  ett  djupinriktat förhållningssätt 

betraktar kunskap som kvalitativ, dvs. som ett sätt att uppfatta verkligheten. Den aspekt av 

inlärningen  som här  betraktas  som allra  mest  betydelsefull  är  inriktningen  på  en  djupare 

förståelse av innehållet. Marton m.fl. argumenterar även för att i undervisningen fokusera mer 

på  centrala begrepp och principer, istället för att försöka hasta igenom ett mer omfattande 

kunskapsinnehåll, vilket kan leda till att det blir svårt att generalisera innehållet och tillämpa 

det  i  andra  sammanhang.  (ibid.  1977; Holmqvist  &  Tullgren  2009a)  Göteborgsgruppens 

forskning visar att det i en grupp alltid finns ett variationsrum av skiljda sätt att uppfatta ett 

och samma begrepp eller fenomen, däribland även missuppfattningar eller en förenklad - och 

på  så  vis  ofullständig  förståelse.  Genom sin  forskning  har  de  kommit  fram till  att  dessa 

utfallskategorier (dvs.  skilda  sätt  att  uppfatta  ett  fenomen  i  en  grupp)  ofta  kan  ordnas 

hierarkiskt  i  förhållande  till  varandra,  eftersom  de  skiljer  sig  åt  kvalitativt.  Enklare 

uppfattningar kan rymma en av flera viktiga aspekter och är ofta en del av en mer fullständig 

förklaring. I  figur 1 illustreras förhållandet mellan ”ofullständiga förklaringar”  kategori A-C 

och mer avancerade förklaringar som hamnar i kategori D. Beskrivningarna i kategori C kan 

alltså inkludera båda A och B medan kategori D står för den mest omfattande förklaringen.

Figur 1: Hierarktiskt ordnade utfallskategorier

             (Min illustration efter förlaga av Laila Gustavsson, 2013)

Att lära handlar ur detta perspektiv om förändringar i sitt sätt att uppfatta något - att betrakta 

något i omvärlden på ett nytt och kvalitativt annorlunda sätt (Marton et al. 1977). Det innebär 

att pedagogen inte bara behöver sträva efter att göra sig förstådd utan även försöka förstå hur 

barnen tänker och ta reda på hur de har uppfattat innehållet (Doverborg, Pramling & Pramling 

Samuelsson 2013). Göteborgsgruppen har även introducerat  en tankemodell  som de kallar 

begreppshierarkier (Marton et al. 1977, s.159). De menar att varje elev och även pedagogen 

har sin egen inre begreppshierarki. När ett barn uppfattar ett visst begrepp på ett annat sätt än 
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pedagogen hade tänkt sig, kan det - enligt detta resonemang - bero på att barnets och lärarens 

uppfattning skiljer sig åt när det gäller ett annat mer grundläggande begrepp som hör samman 

med den aktuella företeelsen (ibid. 1977). Denna argumentation stämmer väl överens med 

Variationsteorins  fokus  på  att  identifiera  möjliga  kritiska  aspekter,  dvs.  de  aspekter  som 

behöver urskiljas för en fördjupad förståelse av ett visst fenomen. För att t.ex. urskilja vad en 

skugga är behöver du även förstå något om ljusets egenskaper. Författarna anser att forskning 

kring skilda sätt att uppfatta fenomen i omvärlden är av stor betydelse när frågor som berör 

utbildning, inlärning, utveckling, undervisning och tänkande diskuteras. 

2.2.2 Variationsteoretiska perspektiv på lärande

Variationsteorin har utvecklats ur den fenomenografiska forskning som Ference Marton m.fl. 

har bedrivit vid Göteborgs universitet och teorin är fortfarande under utveckling (Marton & 

Booth 2000; Marton & Tsui 2004; Holmqvist 2004). En förhoppning är att Variationsteorins 

begrepp  på  sikt  ska  utvecklas  till  ett  gemensamt  professionellt  språk  som  lärare  och 

pedagoger kan använda sig av i det pedagogiska arbetet med planering, genomförande och 

utvärdering  av sin undervisning (Häggström,  Bergqvist,  Hansson,  Kullberg & Magnusson 

2012). 

Variationsteorin bygger på att variation är en avgörande aspekt när det gäller hur vi lär oss 

saker - i betydelsen hur vi uppfattar fenomen i vår omvärld (Marton & Booth 2004). Utifrån 

ett Variationsteoretiskt lärandeperspektiv förutsätts att variation - i någon form - alltid krävs 

för att  urskilja  vad något är i förhållande till något annat (Holmqvist 2013). Marton (2005) 

menar att vi spontant och oreflekterat använder variation i många olika sammanhang. Men här 

handlar det alltså inte om variation i betydelsen ”att variera sitt val av metod” eller förespråka 

omväxling i största allmänhet. Det handlar snarare om variation som ett redskap för att kunna 

få  syn  på  de  avgörande  aspekterna  av  ett  visst  innehåll  (Runesson  2006;  Holmqvist, 

Gustavsson & Wernberg 2008).  Variation betraktas som en förutsättning (Runesson 2006) 

för att urskilja vad något är i förhållande till något annat och förändra sitt sätt att uppfatta 

omvärlden  (Marton  &  Booth  2004).  Holmqvist  skriver  så  uttrycksfull  om  ”det  kritiska 

ögonblicket då lärande möjliggörs” (Holmqvist 2004, s.47) och menar att det inte är frågan 

om att försöka hitta den optimala undervisningsmetoden eller variera sin metod, utan istället 

om vilken slags variation som används för att barnen ska upptäcka något nytt och utveckla sin 

förståelse av något i omvärlden. Det är i sådana kritiska ögonblick som vi lär oss (ibid. 2004). 

 12  



Variationsteorin fokuserar på lärandets VAD - dvs. vad barnen ges möjlighet att lära, snarare 

än på lärandets  HUR som i val av metod (Wernberg 2005).  Det intentionella lärandet är i 

fokus,  dvs.  det  innehåll  vi  vill  att  barnen  ska  ges  möjlighet  att  utveckla  kunskap  om. 

Undersökningar med en Variationsteoretisk utgångspunkt intresserar sig för varför barn lär 

mer i en situation än i en annan (ibid. 2005). Inom Variationsteorin har generella mönster av 

variation identifierats,  vilka  kan  användas  för  att  på  ett  medvetet  sätt  synliggöra  centrala 

aspekter av innehållet och ibland även hur dessa aspekter förhåller sig till varandra (Marton 

2005). Några centrala begrepp i Variationsteorin kommer nu att beskrivas och exemplifieras.

Lärandeobjekt: Genom att fokusera på ett avgränsat lärandeobjekt och synliggöra de aspekter 

som kan vara kritiska (avgörande) att urskilja, erbjuds barnen möjligheter att upptäcka nya 

aspekter - vilket i sin tur kan leda till ett förändrat synsätt när det gäller hur barnet uppfattar 

något i sin omvärld (Holmqvist  Olander 2013; Holmqvist,  Tullgren & Brante 2011). Med 

kritiska aspekter menas de aspekter som möjligtvis är svåra att få syn på, men som kan tänkas 

vara  avgörande  att  urskilja  för  att  utveckla  en  mer  fullständig  uppfattning  om  ett  visst 

fenomen (Holmqvist 2004). Några andra centrala begrepp i Variationsteorin är  urskiljning,  

simultanitet och variation (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). 

Urskiljning  handlar om att kunna uppfatta (få syn på)  vad något är  i förhållande till något 

annat. En stol har t.ex. ryggstöd och (oftast) fyra ben, medan en pall också kan ha fyra ben, 

men inte har något ryggstöd. Skulle pallen ha ett ryggstöd så vore den istället en stol. 

Figur 2: Urskiljning

                                          

  

 

Att urskilja vad som skiljer en stol från en pall (t.ex. ryggstödet).

För att lära sig vad en stol är behöver man urskilja de kritiska aspekterna, (Ljung-Djärf 2013) 

i det här fallet ryggstöd och fyra ben. Genom kontrast kan du urskilja vad som skiljer en sak 
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(en stol) från en annan (en pall) och varje gång vi får syn på en möjlig kritisk aspekt förändras 

något i vårt sätt att uppfatta omvärlden (Exemplet stol används i Holmqvist 2006b, s.16).

Simultanitet handlar  om samtidighet.  Dels  kan du behöva urskilja  flera olika aspekter av 

lärandeobjektet  samtidigt  för att kunna se helheten. Men samtidighet kan också innebära att 

de möjliga kritiska aspekterna kan urskiljas genom  samtidighet  (Ljung-Djärf  2013). För att 

urskilja möjliga kritiska aspekter behöver du t.ex. se en stol i förhållande till något annat: Du 

kan behöva se en stol, en pall och en fåtölj samtidigt (simultant) för att få syn på vad som är 

avgörande för att en stol ska uppfattas som just en stol. Det kan ske rent konkret, eller genom 

att  jämföra  objektet  med tidigare  erfarenheter  av liknande objekt  som via  minnet  erinras. 

Minnesbilder kan då fungera som kontrasterande kategorier (Gustavsson 2013).

Figur 3: Simultanitet/samtidighet

                                     

    

Du kan behöva se en stol, en pall och en fåtölj samtidigt för att få syn på vad som skiljer…

Variation handlar här om att synliggöra vad något är i förhållande till något annat, vilket kan 

göras genom kontrast av möjliga kritiska aspekter. Det är de aspekter som kan vara kritiska (i 

betydelsen avgörande att urskilja) som bör varieras i detta resonemang. När det t.ex. gäller att 

urskilja vad som karaktäriserar en stol jämfört med en fåtölj och en pall, så är inte  färgen 

någon kritisk (avgörande) aspekt. Men om pallen och soffan båda är blå medan stolen är röd 

kan du lätt luras att tro att färgen skulle vara avgörande (Jämför  figur 3 och  figur 4). Om 

däremot alla tre möblerna har samma färg blir det lättare att koncentrera sig på andra mer 

avgörande aspekter (t.ex. formen på möblerna, funktionen eller antal ben.) 

 Figur 4: Är färg en avgörande aspekt?
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Om andra saker varierar, t.ex. färgen - blir det svårare att få syn på de kritiska aspekterna.

Vissa aspekter (t.ex. färgen i detta exempel) bör alltså vara invarianta (dvs. inte varierande) 

så att inte alla aspekter varierar samtidigt.  För att erbjuda goda möjligheter att  urskilja ett  

visst lärandeobjekt (t.ex. en stol) kan du med fördel jämföra detta objekt med andra objekt, 

eftersom kontrast hjälper oss att urskilja vad som är karaktäristiskt och vad som kan variera 

(Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). Genom att jämföra en stol med andra slags möbler 

synliggörs  vad  det  är  som skiljer just  en  stol  från  andra  möbler.  Först  därefter  blir  det 

meningsfullt att tala om olika slags stolar – s.k. generalisering (ibid. 2013).

                                            

Urskiljning, simultanitet och variation är alltså centrala begrepp inom den teori om lärande 

som kallas  Variationsteorin (Ljung-Djärf & Holmqvist  Olander 2013). Om vi vill  erbjuda 

barnen möjligheter att utveckla en kvalitativt mer fullständig uppfattning av ett innehåll, kan 

vi göra det genom att undersöka ett väl avgränsat  lärandeobjekt, med fokus på de aspekter 

som kan vara avgörande att få syn på (Ljung-Djärf 2013). Det är här urskiljning, simultanitet, 

generalisering och variation kan användas som pedagogiska redskap för att på ett medvetet 

sätt synliggöra olika aspekter av ett innehåll (Holmqvist, Gustavsson & Wernberg 2008).

2.3 Learning study

I följande avsnitt kommer LS-modellen som forskningsmetod att beskrivas, samt även hur 

modellen  har  vidareutvecklats  och  anpassats  till  förskolans  kontext.  Möjligheter  och 

utmaningar med LS-modellen som metod inom förskolans verksamhet diskuteras och resultat 

från tidigare LS-projekt i förskolan presenteras.

2.3.1 Learning study modellen

LS-modellen  är  en form av praxisnära  forskning  där  du på ett  systematiskt  sätt  planerar, 

utvecklar och analyserar pedagogiska praktik utifrån Variationsteorins syn på lärande (Marton 

2005). Genom att forskare och lärare samarbetar och lär av varandra kan klyftan mellan teori 

och praktik överbryggas (Holmqvist  Olander & Olteanu 2013). LS kan beskrivas som ”en 

kombination av kompetensutveckling och utvecklingsarbete” där pedagoger ges möjlighet att 

analysera, utveckla och beforska sin egen undervisningspraktik och bidra med ny kunskap till 

forskningsområdet (Häggström et al. 2012, s.3). LS är en vidareutveckling av det japanska 
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konceptet ’lesson study’ (Se Stiegler & Hiebert 1999) som har uppmärksammats i västvärlden 

efter att två amerikanska forskare började undersöka orsaker till  att elever från Japan (och 

andra asiatiska länder) gång på gång presterar bäst vid internationella mätningar i matematik 

(Häggström et al. 2012). De senaste internationella mätningarna i matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap - PISA 2012 (Skolverket 2013) visar samma tendenser. De båda amerikanska 

forskarna (Stiegler  & Hiebert  1999)  upptäckte  att  japanska lärare  arbetar  strukturerat  och 

målmedvetet med att analysera och utveckla undervisning via det som kallas ’lesson study’. 

Utgångspunkten för lesson study är att det effektivaste sättet att förbättra elevers lärande är att 

fokusera på att gemensamt utveckla sin undervisningspraktik (Marton 2005). En grupp lärare 

samlas och formulerar gemensamma mål för något centralt som eleverna förväntas lära sig. 

Därefter planeras en eller flera forskningslektioner som utformas så att eleverna ska ges goda 

förutsättningar att nå målen. En av lärarna undervisar medan de andra lärarna sitter med och 

observerar  vad  som händer.  Därefter  utvärderas  lektionen  gemensamt  och  lektionsplanen 

omarbetas. En annan lärare leder nästa lektion medan övriga lärare observerar och därefter 

utvärderas även denna lektion via gemensam reflektion. Efter att en lesson study har avslutats 

dokumenteras den så att andra lärare kan ta del av resultatet (ibid. 2005).

LS-modellen  har  många  likheter  med  ’lesson  study’  men  det  finns  även  några  viktiga 

skillnader. Den största skillnaden handlar om vilken teori om lärande undervisningen bygger 

på. I lesson study utgår lärarna inte ifrån någon särskild teori för hur det avsedda lärandet ska 

göras möjligt. De utgår snarare ifrån sina erfarenheter av att undervisa om det innehåll som 

valts (Marton 2005). Om du däremot (som i en LS) utgår ifrån en teori om hur det avsedda 

lärandet kan göras möjligt, så blir varje studie en möjlighet att pröva och utveckla denna teori 

ytterligare. Eftersom LS-modellen utgår ifrån att varje lärandeobjekt kräver sitt unika mönster 

av variation och invariation så bidrar dessutom varje studie med ny kunskap om det specifika 

innehåll  man  har  arbetat  med  (ibid.  2005).  Enligt  den  japanska  lesson  study  modellen 

observerar lärarna forskningslektionen direkt på plats i klassrummet. Varje lärare observerar 

lektionen och antecknar det han eller hon lägger märke till och observationerna utgör sedan 

ett  underlag  för  gemensam reflektion  och  utvärdering  av  lektionen.  I  en  LS  videofilmas 

istället genomförandet och därefter analyseras undervisningen gemensamt i gruppen. Att en 

forskare deltar i en lesson study hör till ovanligheterna, men det är däremot vanligt att en eller 

flera forskare ingår i gruppen tillsammans med lärarna i en LS. Ett LS-projekt kan även (som 
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i vårt fall) genomföras inom ramen för lärarutbildningens examensarbete. Marton (2013) har 

identifierat tre generella syften med LS-modellen:

1. Att barnen lär sig något för dem väsentligt

2. Att lärarna lär hur de bättre kan hjälpa barnen att lära

3. Att utveckla en generaliserbar kunskap om hur specifika 

      lärandeobjekt kan behandlas pedagogiskt
                     

                    (Förord, Marton 2013)

2.3.2 Learning study i förskolan

Det finns gott om rapporter som beskriver LS-projekt som genomförts i grundskolor både i 

Sverige och internationellt  (Sökord:  Learning study). I  förskolans verksamhet har däremot 

relativt  få  LS-projekt  genomförts  och  rapporterats  (Sökord:  Learning  study och  förskol* 

preschool* alternativt early childhood education, i olika kombinationer). Den forskning som 

bedrivs på Högskolan Kristianstad (LEAD-gruppen) var först ut med att publicera studier där 

LS-modellen använts i förskoleverksamhet (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013).

I  Sverige  har  forskning  och  arbete  med  LS-projekt  pågått  sedan  år  2002,  då  en  första 

pilotstudie genomfördes i samband med det mer omfattande forskningsprojektet  Lärandets  

pedagogik (Holmqvist 2006a). I pilotprojektet genomfördes LS-projekt på ett antal svenska 

grundskolor  i  samarbete  med  aktiva  lärare.  Därefter  har  LS-modellen  fått  relativt  stor 

spridning i Sverige då det bl.a. gjorts en större satsning på LS inom matematik. I skolverkets 

utvärdering  av  projektet  beskrivs  LS-modellen  som  ”en  effektiv  metod  för  att  förbättra 

undervisningen och därmed lyfta elevernas kunskaper” (Skolverket 2012, s.32). Lärarna som 

deltog ansåg att  modellen var den bästa kompetensutveckling de varit  med om då de fått 

möjlighet att reflektera över undervisningens innehåll tillsammans med kollegor (ibid. 2012, 

s.32). LS har prövats i grundskolor i flera länder och resultat har bl.a. visat att modellen kan 

bidra till att förbättra barns lärande genom att utveckla förståelse för särskilda fenomen eller 

begrepp (Wernberg 2009) och minska avståndet mellan hög- och lågpresterande elever (Lo & 

Marton 2012; Tobiasson Svensson & Torngren 2010). 

Under senare år (fr.o.m. 2009) har ett antal LS-projekt genomförts i svenska förskolor med 

fokus  på  att  pröva  och  anpassa  LS-modellen  till  yngre  barns  villkor  och  förutsättningar 

(Holmqvist & Tullgren 2009a, b, c, d; Holmqvist, Tullgren & Brante 2010; Ljung-Djärf 2011; 
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Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson 2013; Tullgren 2010). Dessa fem studier är unika då det 

är de första LS-projekten vars resultat har publicerats internationellt när det gäller LS som 

genomförts inom förskolans verksamhet (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). Modellen 

har vidareutvecklats för att fungera i förskolan och studier har undersökt vad det kan finnas 

för möjligheter och utmaningar med att använda LS-modellen i förskoleåldern (ibid. 2013). 

Mosvold  och  Bjuland  (2011)  har  prövat  att  implementera  LS-modellen  inom den  norska 

förskolan (som kulturellt sett har stora likheter med den svenska förskolan). De fann dock 

vissa  dilemman  eller  svårigheter  under  projektets  gång  eftersom  den  norska  förskolans 

lärandekultur och styrdokument representerar en annan syn på lärande och en barnsyn som 

anses stå i konflikt med LS-modellen (ibid. 2011). Inom norsk förskola betraktas barn som 

delaktiga subjekt och i de nationella styrdokumenten finns ett tydligt barnperspektiv. Mosvold 

och  Bjuland  (2011)  menar  därför  att  det  finns  en  motsägelse  mellan  att  (som pedagog) 

fokusera på  lärandeobjekt i första hand eller att fokusera på  barnen (barnperspektivet).  De 

förhåller sig också kritiska till det tekniska språk som används för att analysera och beskriva 

barns lärprocesser och menar att man på inga villkor bör utvärdera förskolebarns individuella 

kunskaper. Författarna ser ett behov av att hitta andra metoder för att utvärdera resultaten i ett 

LS-projekt än att genomföra individuella tester. (Här föreslås bl.a. att fotografera, filma eller 

observera  själva  genomförandet  i  barngruppen  utan  att  fokusera  på  enskilda  individers 

prestationer.) När det gäller synen på lärande menar de att norsk förskola representerar en 

annan syn på förskolebarns lärande, då målet i första hand är att utbilda barnen till  att bli 

delaktiga  samhällsmedborgare.  Lärande  förknippas  alltså  (i  norsk  förskoletradition)  med 

social utveckling – att vara, snarare än att veta. Därför är det viktigt att inför ett LS-projekt 

diskutera de skillnader som kan finnas i hur lärande uppfattas inom olika lärandekulturer. 

Ljung-Djärf och Holmqvist Olander (2013) refererar till den norska rapporten (Mosvold och 

Bjuland 2011) och presenterar ett väl underbyggt inlägg i diskussionen kring de eventuella 

utmaningar och svårigheter som kan uppstå när LS-modellen (som ursprungligen har använts 

i skolans kontext) tillämpas även i förskolans verksamhet (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 

2013). Författarna är optimistiska och konstruktiva i sitt sätt att förhålla sig till de eventuella 

utmaningar som kan tänkas uppstå innan LS-modellen har anpassats till förskolans kontext. 

De hänvisar till resultat från fem LS-projekt (Holmqvist & Tullgren 2009a, b, c, d; Holmqvist, 

Tullgren  &  Brante  2010;  Ljung-Djärf  2011;  Ljung-Djärf,  Magnusson  &  Peterson  2013; 

Tullgren 2010) som samtliga har genomförts inom svensk förskola och kan - utifrån dessa 
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studiers resultat - konstatera att LS-modellen fungerar väl i förskolans kontext och att både 

barn och pedagoger lär med hjälp av metoden (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). De 

ser även behov av att anpassa LS-modellen efter vilken slags aktiviteter som förekommer i 

förskolan och med hänsyn till barns förutsättningar och behov. Utifrån en noggrann analys av 

ovan  nämnda  LS-projekt  har  Ljung-Djärf  och  Holmqvist  Olander  (2013)  identifierat  fyra 

områden där skolan och förskolan verkar skilja sig åt i sitt synsätt:

1. Förhållningssättet till lärande. Inom förskolan är det ett vanligt antagande att barn lär sig i 

alla situationer (Pramling Samuelsson & Pramling 2008). Om barn är aktiva och har roligt 

utgår många pedagoger ifrån att de lär sig. Det har utvecklats en kultur där förskollärare inte 

vill ställa krav på barnen att de ska lära något, utan snarare vill låta lärandet uppstå spontant 

när barnet är aktivt, vilket har bidragit till att förskollärare inte är vana vid att fundera kring 

eller ta hänsyn till nödvändiga förutsättningar för lärande.

2. Att vägleda barns utveckling och lärande definieras också väldigt olika i förskola och skola. 

Förskollärarens uppdrag betraktas i första hand som att stödja, inspirera och utmana barnens 

lärande genom att  erbjuda lämpliga material och aktiviteter. Utgångspunkten är att barn är 

kompetenta och därför kan lära och utforska på egen hand. Lärande förknippas främst med att  

göra i förskolans s.k. görande-kultur (Pramling Samuelsson & Pramling 2008). 

3. Att fokusera på ett gemensamt innehåll är svårare med barn i förskoleåldern, eftersom de kan 

ha  sin  uppmärksamhet  på  vad  som  helst  som  fångat  deras  intresse.  Men  i  förskolans 

reviderade läroplan (Skolverket 2010) har nu innehållsaspekten lyfts fram mer än tidigare, för 

att lättare kunna utvärdera barnens lärande. I den tidigare läroplanen beskrevs lek och lärande 

som två sidor av samma mynt  och lärande i  förskolan skulle präglas av frihet,  glädje och 

lekfullhet.  På  så  sätt  förstärktes  den  dikotomi (tvådelning,  motsatsförhållande)  som redan 

fanns mellan skola (tråkigt lärande utan valfrihet) och förskola (glädjefyllt lärande, fri lek).

4. Bedömning/Utvärdering blev ett känsligt område i förskolan efter att det i förskolans läroplan 

Lpfö 98 (Skolverket 2006) klargjordes att barnen på intet sätt skulle utsättas för ”psykologiska 

tester” (t.ex. IUP) för att mäta om deras utveckling följde det ”normala”. Denna formulering 

gjorde att  alla typer  av test fick ett  dåligt rykte  och i  stort  sett  bannlystes från förskolans 

verksamhet. Problemet var att det blev svårt att utvärdera barnens lärande och - hur ska man 

då kunna utvärdera om verksamheten uppnår de mål som formulerats i läroplanen? Med den 

revidering som gjordes av förskolans läroplan under 2010, besvarades denna fråga, då det nu 

framhålls  att  varje  barns  utveckling  och  lärande  ska  dokumenteras  regelbundet  och 
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systematiskt. På så vis blir det även möjligt att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet 

med fokus på de mål som formulerats i läroplanen (Skolverket 2010).

Sammanfattningen ovan bygger på en analys av fyra teman där förskolan och skolan skiljer 

sig åt, vilket innebär att LS-modellen kan behöva anpassas när det gäller dessa fyra områden. 

(Analysen presenteras i sin helhet i Ljung- Djärf & Holmqvist Olander 2013). Ljung-Djärf 

(2013) ser ett behov av fler LS-projekt i förskolan. I min uppsats rapporteras ett exempel på 

hur man kan arbeta med LS i förskolan (Se även Eriksson Lindstrand & Olsson 2013).

2.3.3 Learning studies med naturvetenskapligt innehåll

Det naturvetenskapliga området har lyfts fram på ett tydligare sätt i den reviderade läroplanen 

(Skolverket 2010). Det är därför angeläget att undersöka hur pedagoger kan kommunicera ett 

naturvetenskapligt  innehåll  och skapa goda möjligheter för barn att  utveckla  förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen i sin omvärld. Det finns endast två exempel rapporterade om LS-

projekt med naturvetenskapligt innehåll inom förskolan (Sökord: Learning study, förskol* och 

naturvetenskap i olika kombinationer alt. preschool* och natural science). 

I ett LS-projekt undersökte pedagoger  förmultningsprocessen  tillsammans med förskolebarn 

(Ljung-Djärf, Magnusson, & Peterson 2013). Syftet var att undersöka hur man med hjälp av 

LS-modellen kan utveckla barns möjligheter att lära om naturvetenskapliga fenomen. Genom 

att  delta  i  projektet  utmanades  pedagogerna  att  reflektera  och  utveckla  ny  förståelse  för 

uppdraget att bidra till barns lärande inom naturvetenskap. Resultatet visar hur pedagogerna 

först var obekväma och ovana vid att använda naturvetenskapliga begrepp och behålla barns 

fokus på ett lärandeobjekt - utan att börja hantera innehållet på ett mera lekfullt sätt. Under 

projektets gång lade forskarna märke till en vändning, då pedagogerna efter hand fokuserade 

alltmer på lärandeobjektet och på hur de skulle få barnen att urskilja det naturvetenskapliga 

innehållet. När pedagogerna skiftade fokus och blev medvetna om sitt sätt att kommunicera 

innehållet, så förändrades även barnens lärande till det bättre. De slutsatser som drogs utifrån 

studiens  resultat  var att  förskolebarns möjlighet  att  utveckla  naturvetenskapliga  kunskaper 

förbättras genom att ta vara på och utöka barns erfarenheter. Betydelsen av att pedagogerna 

fick hjälp att behålla fokus på lärandeobjektet lyftes fram. Pedagoger behöver bli medvetna 

om att barns uppmärksamhet påverkas av hur de kommunicerar innehållet, t.ex. genom sitt 

sätt att använda lek, fantasi och begrepp. Studien är även ett exempel på hur Variationsteorin 
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som pedagogiskt redskap kan hjälpa pedagoger att skifta fokus från att göra till att lära inom 

förskolans naturvetenskapliga praktik (Ljung-Djärf, Magnusson, & Peterson 2013).

Ett  LS-projekt om lövsprickning  (Tobiasson Svensson & Torngren 2010) som genomförts 

inom ramen för lärarutbildningens examensarbete visar att ett Variations-teoretiskt perspektiv 

på lärande kan gynna barn med svagare förkunskaper. Resultatet visar även att barn tidigt har 

utvecklat vardagsföreställningar som förskollärare kan ha svårt att utmana och att pedagogens 

förhållningssätt är lika viktigt för barns lärande som att finna kritiska aspekter.

2.4 Lärande i förskolan - ett omformulerat uppdrag

Pramling (1994) sammanfattar hur den svenska förskolans tradition har utvecklats historiskt 

från 1800-talet och fram till idag. Hon menar att förskolan ursprungligen har präglats av idéer 

och teorier om utveckling som involverade lärarens aktiva delaktighet i de upplevelser och 

kunskaper som barnen mötte naturligt i vardagen. Barns egna initiativ och handlingar antogs 

vara drivkraften i lärandet, men även lärarens aktiva engagemang ansågs bidra till att utveckla 

barns förståelse för fenomen i omvärlden (ibid. 1994). Sedan dess har pendeln svängt ett antal 

gånger och synen på förskollärarens uppdrag har sett olika ut. Pramling menar att hjärtat i 

varje steg av förskolans historiska utveckling har varit ambitionen att göra verksamheten mer 

barncentrerad och att fånga barnets lust och intresse ”eftersom man vet att små barn lär sig  

mest och bäst om dessa komponenter finns med” (Pramling 1994, s.11).

2.4.1 Barnets utveckling – den fria leken

På 1970-talet inleddes en ny period i förskolans historia då verksamheten nu skulle vila på en 

vetenskaplig grund (SOU 1972:26, Daghem och deltidsförskola) vilket i första hand innebar 

utvecklingspsykologiska teorier där barns mognad betraktades som åldersbestämd, universell 

och barnens utveckling delades in i stadier (Pramling 1994). Förskollärarna fick en passiv och 

tillbakadragen  roll  eftersom  de  skulle  observera  barnen  för  att  kunna  ta  fram  lämpliga 

material utifrån barnets utveckling - men samtidigt fick de på intet sätt störa eller styra barnets 

”fria lek”. Bakgrunden till att fri lek har fått så stark position i svensk förskola är framförallt 

den mognadsteori som Gesell utvecklade utifrån observationer av förskolebarns beteende och 

dygnsrytm  (Gesell  &  Ilg  1961).  Barn  skulle  välja  aktiviteter  fritt  efter  intresse  och  inte 

påverkas  i  någon  speciell  riktning  eller  mot  ett  viss  innehåll.  (Pramling  1994) 

Dialogpedagogikens tankar fick stort genomslag på många håll (Schyl-Bjurman & Strömberg-
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Lind 1976). Oavsett om verksamheten präglades av Gesells teorier där fri lek ansågs utveckla 

gruppen, eller av dialogpedagogikens idéer så var barnets utveckling i fokus. Utveckling sågs 

som en inre process och ordet lärande användes knappt i förskolans kontext (Pramling 1994).

2.4.2 En ny syn på lärande

Det perspektiv på lärande som varit det dominerande inom forskning om lärande - och som 

dessutom har präglat och präglar vårt utbildningssystem på alla nivåer - är en kvantitativ syn 

på lärande, där lärande går att mäta genom ”hur mycket man har lärt av ett visst innehåll” 

(Pramling 1994, s.14). Enligt Pramling är den traditionella samlingen i förskolan ett exempel 

på hur en kvantitativt inspirerad syn på lärande kan ta sig uttryck. Samlingen betraktas då som 

den enda stund på dagen då det är ”legitimt” för förskolläraren att styra innehållet, vilket kan 

ge känslan av att ha uträttat något. Vad som är intressant att lägga märke till är att samlingen 

som form då framträder tydligt för barnen medan samlingens innehåll hamnar i bakgrunden 

(Rubinstein-Reich 1993). Denna tendens att dela upp dagen mellan lärarledda aktiviteter och 

fri  lek  visar  på  en  kluven  inställning  till  barns  utveckling  och  lärande  (Pramling  1994.) 

Förskolans nya uppdrag definieras i skollagen (2010:800) och i den reviderade läroplanen 

(Skolverket 2010) där läraruppdraget - att  undervisa, nu skrivs fram på ett tydligare sätt än 

tidigare (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013). Undervisning förknippas ofta 

med skolans tradition där lärare förmedlat kunskap till eleverna. Men undervisning kan även 

rymma helt andra perspektiv och arbetsformer. Undervisning handlar om ”barns lärande och 

hur läraren bidrar till detta lärande” (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013, s.7). 

Det finns en intressant koppling till begreppet didaktik, som har sitt språkliga ursprung ifrån 

de  grekiska  orden  didaskeine  (peka  på,  demonstrera)  och  techne,  ikk  (förmåga,  konst, 

expertis)  som tillsammans  bildar  begreppet  didaktik  med betydelsen  ”konsten att  peka ut  

något för någon” (ibid. 2013, s.7). Förskollärarens roll blir då att inspirera och utmana barnen 

i riktning mot de mål som formulerats i läroplanen (Skolverket 2010;  Holmqvist, Tullgren & 

Brante  2012) vilket  sker genom att  samtala  och interagera med barnen i  olika situationer 

(Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013). Uppdraget att  undervisa i  förskolan 

innebär alltså snarare att peka ut något för barnen - så att de själva ges möjlighet att få syn på 

detta än att förmedla ”färdig” faktakunskap som i traditionell skolundervisning (Doverborg, 

Pramling & Pramling Samuelsson 2013). 
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Det talas om barns meningsskapande (Elm Fristorp 2012) för att beskriva den process som 

pågår när barn undersöker något och aktivt skapar mening och förståelse (Gärdenfors 2010). 

Om du iakttar barns spontana aktiviteter, kan du få se barn i färd med att undersöka något, 

lösa problem, eller  frivilligt  anta en ny utmaning.  I den reviderade läroplanen (Skolverket 

2010) beskrivs hur barn - med sin livserfarenhet som grund försöker skapa mening, förståelse 

och sammanhang. Gärdenfors (2009) skriver i Den meningssökande människan att förståelse 

handlar om att se mönster, samband. Han framhåller hur viktigt det är att sätta in kunskapen i 

ett större sammanhang, för att barnen ska se de stora mönstren och få en djupare förståelse: 

”Aha- upplevelser uppstår när bitarna faller på plats” (ibid. 2009, s.45). Holmqvist (2004) 

talar om kritiska ögonblick för att beskriva det som händer precis i den stund då du lyckats 

urskilja något som förändrar din förståelse av omvärlden. Det är i sådana kritiska ögonblick 

som vi lär oss (ibid. 2004). Barn har en drivkraft att göra framsteg och förstå mer och mer av 

sin omvärld (SOU 1997:157). De är själva aktiva och delaktiga i sitt lärande. Utmaningen blir 

att på bästa möjliga sätt stödja och uppmuntra barnen i deras kunskapssökande, genom att 

utmana och inspirera samt erbjuda rika möjligheter till lärande: ”Förskolan ska erbjuda barnen 

en trygg miljö  som samtidigt  utmanar  och lockar  till  lek och aktivitet.  Den ska inspirera 

barnen att utforska omvärlden” (Skolverket 2010, s. 6, min kursivering).

2.4.4 Utmaningar, dilemman och motsägelser

I förskolans reviderade läroplan (Skolverket 2010) har förskollärarens pedagogiska uppdrag 

skrivits fram tydligare, t.ex. när det gäller att fokusera på ett speciellt innehåll och att bidra till 

att utveckla barns kunnande om detta innehåll (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 

2013). Utifrån resultat från skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen 2012) så 

kan konstateras att förskollärare upplever en viss problematik kring att försöka uppnå de nya 

intentioner som skrivits fram i styrdokumenten (Skolverket 2010; Skollagen 2010:800) utan 

att för den skull överge förskolans pedagogik med dess traditionella syn på barns lärande och 

utveckling. Denna konflikt eller slitning - mellan att fokusera barns utveckling å ena sidan och 

lärande å andra sidan - har enligt Pramling funnits med genom hela förskolans utveckling och 

är fortfarande påtaglig (Pramling 1994). Det omformulerade uppdraget innebär med andra ord 

en utmaning för många förskollärare, eftersom förskolans verksamhet nu förväntas bli mer 

inriktad  mot  lärande  (Doverborg,  Pramling  & Pramling  Samuelsson  2013).  Det  finns  en 

rädsla för att förskolan ska anpassa sig för mycket till skolans pedagogik (Pramling 1994). 

Denna rädsla för ”skolifiering” kan leda till  att pedagoger håller fast vid gamla positioner 
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vilket i sin tur hämmar utvecklingen mot en mer innehållsorienterad förskola i linje med de 

intentioner som beskrivs i förskolans styrdokument (Skollagen 2010:800; Skolverket 2010). 

I Skolinspektionens utvärderingar (Skolinspektionen 2012) uttryckte pedagoger även att det 

omformulerade uppdraget fört med sig att vissa situationer nu framstår som motsägelsefulla. 

De har svårt att se hur de samtidigt ska kunna följa både läroplanen och barns intresse. Det 

finns en rädsla för att bli styrande och tappa barns intresse om de arbetar utifrån läroplanen i 

första hand. Men om man istället följer barnens intresse fullt ut är det lätt att bli passiv och 

avvaktande i väntan på att barnet ska ta initiativet. Doverborg m.fl. (2013) menar att det inte 

behöver finnas någon motsägelse mellan att följa läroplanen och att ta tillvara barns intresse. 

Det krävs en lärare som är aktiv genom att inspirera barnen, väcka deras intresse och rikta 

deras uppmärksamhet mot ett speciellt innehåll som de ska ges möjlighet att lära något om. 

Författarna beskriver det som en nyckelkompetens i arbetet med att utveckla en verksamhet 

som motsvarar förskolans omformulerade uppdrag ”att både kunna ha ett lärandeobjekt för 

ögonen… vara här och nu samt möta barns erfarenheter och värld…” (Doverborg, Pramling 

& Pramling Samuelsson 2013, s.13). Det kan vara svårt att se hur du samtidigt ska kunna 

planera och vara  spontan  dvs. ta tillvara situationer som uppstår i barngruppen. Doverborg 

m.fl. (2013) anser ändå inte att det är någon motsägelse utan snarare två viktiga ingredienser 

som båda behövs för att åstadkomma god undervisning. Om det finns en noggrann planering 

vet du också vilket innehåll du valt att jobba med och kan då lättare få syn på de tillfällen som 

spontant dyker upp (ibid. 2013).

2.5 Forskning om barns uppfattningar

Den fenomenografiska  forskningsansatsen  (Marton  et  al.  1977)  har  numera  blivit  vanligt 

förekommande både inom svensk forskning och internationellt (sökord:  fenomenografi och 

phenomenography).  En  fenomenografisk  ansats  (att  undersöka  uppfattningar)  används 

numera inom flera olika forskningsfält. Inom det utbildningsvetenskapliga området finns ett 

stort  antal  studier där  lärares uppfattningar  undersökts  (sökord:  lärare  uppfatt*  

fenomenografi) t.ex. finns studier om hur förskollärare uppfattar  vuxnas deltagande i leken, 

konfliktsituationer,  eller  förskollärartes  uppfattningar  om  genus  och  identitetsskapande 

(Arntzen & Hallberg 2012; Ekstrand & Eriksson 2013; Johannesson & Olsson 2012). Det har 

även  blivit  vanligare  med  forskning  som  undersökt  barns  uppfattningar  (sökord: 
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förskolebarn*  uppfattning*  fenomenografi  förskol* i  olika  kombinationer,  alt.  child*  

conception*  phenomenography,  preschool,  early  childhood  education  osv.).  Svensk  och 

nordisk  forskning  är  internationellt  känd  för  sitt  barnperspektiv.  Pramling  (1994)  har 

undersökt  förskolebarns  uppfattningar  inom  sju  olika  ämnesområden,  däribland  hur  barn 

uppfattar sitt eget lärande (Pramling 1983). Det finns även studier som har undersökt hur barn 

uppfattar  naturvetenskapliga  fenomen,  t.ex.  regnbågen (Fleer  2013, Siry & Kremer  2011) 

eller skuggor (Segal & Cosgrove 1993). Det är fortfarande relativt svårt att hitta studier som 

undersökt  förskolebarns  uppfattningar  om  ett  innehåll. Här  skulle  fler  LS-projekt  inom 

förskolan kunna bidra med ny kunskap om barns uppfattningar av olika innehållsaspekter.

2.5.1 Barns uppfattningar om naturvetenskapliga fenomen

Det  finns  ett  antal  studier  (Sökord:  naturvetenskap  förskol*)  som  undersöker  hur  lärare 

uppfattar något som berör naturvetenskap, t.ex. ett naturvetenskapligt innehåll i läroplanen för 

förskolan, lärares uppfattningar av begreppet naturvetenskap och hur pedagoger uppfattar att 

barn lär naturvetenskap (Berglund & Jönsson 2008; Levau 2013; Bryhagen & Nilsson; 2011). 

Det finns även studier om hur förskolebarn uppfattar ett naturvetenskapligt innehåll. 

Thulin (2006; 2010) har undersökt både hur lärare och barn kommunicerar naturvetenskapliga 

fenomen, utifrån en fenomenografisk ansats med fokus på lärandets objekt och lärandets akt. 

Hon har kommit till slutsatsen att leken bör hållas utanför vid barns lärande av ett speciellt 

lärandeobjekt (Thulin 2006; Thulin 2011) då de vuxna annars gärna förvandlar lärtillfällen till 

lek, genom att prata ”lekspråk” (Thulin 2006) eller svara med fantasiberättelser istället för att 

fokusera på innehållet vilket gör att barnen inte får svar på sina frågor (ibid. 2006).

Ett forskarteam har under åtta veckor gjort observationer på en förskola i Australien (Fleer 

2013). Undersökningen är gjord ur ett sociokulturellt perspektiv där fokus legat på hur barn 

gemensamt lär i samspel med varandra och med pedagogen. Fleer (2013) har bl.a. analyserat 

några förskolebarns begreppsbildning kring det naturvetenskapliga fenomenet ljus och ljusets  

effekter. Hon beskriver en situation där åtta förskolebarn glatt hoppar runt och säger att de sett 

en regnbåge på förskolans vägg och tak. Pedagogen går närmare fönstret där en prisma har 

hängts upp. Hon pekar på prisman samtidigt som hon ser på barnen och säger ”Solen skiner 

genom…” Barnen ser på henne och säger ”solsken, glas” tittar sen bort mot regnbågen på 

väggen.  Pedagogen fortsätter  med  att  säga  ”glasprisma… den bryter  solljuset  och gör  en 
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regnbåge”. Några barn går bort till  väggen och lägger sin hand på regnbågen. De kommer 

tillbaka med ett leende på läpparna.

Siri & Kremer (2011) har i sin artikel undersökt hur barn förklarar fenomenet regnbåge.  De 

menar att du genom att ta barns intresse som utgångspunkt lättare kan bygga vidare på de 

teorier om naturvetenskapliga fenomen som barnen redan har bildat sig en uppfattning om. De 

menar att den som arbetar med förskolebarn och ett naturvetenskapligt innehåll bör ha med i 

beräkningen den komplexitet som ryms i barns plötsliga uppkomna idéer, och att barn lär av 

och med varandra (ibid. 2011).

Andersson & Bach (2004) har forskat kring naturvetenskaplig didaktik inom skolans område. 

Deras  rapportering  är  skriven  på  ett  sätt  som  gör  att  kunskapen  även  kan  tillämpas  i 

förskolans  verksamhet.  Resultaten  från  deras  forskning  har  visat  på  vanliga 

vardagsföreställningar kring ljus och ljusets effekter, som t.ex. att ljus bara skulle nå en viss 

sträcka och sedan försvagas eller att barn ofta ritar en sol med strålar som går ut från vissa 

punkter på solen.

Figur 5: Barn ritar ofta en sol med strålar som går ut från enskilda punkter.

  

  (Källa: Andersson & Bach 2004, s.50)

Andersson & Bach (2004) menar att undervisning om ljuset och ljusets effekter bör framhålla 

att elektriskt ljus, solljus och dagsljus tillhör samma kategori, nämligen  ljus. Barn kan även 

förstå att ljuskällan på något sätt orsakar att det blir skugga och ändå ha svårt att förklara detta 

samband. För att barn ska förstå vad en skugga är behöver de kunna föreställa sig hur ljuset 

rör sig från en ljuskälla längs räta linjer. De behöver även förstå att ljuset hindras av något och 

att skuggan bildas där ljuset inte når fram (ibid. 2004). 
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I en artikel  som behandlar förskolebarns lärande om  ljus  och skuggor (Segal & Cosgrove 

1993) hävdas att lärandeaktiviteter kan arrangeras på ett sätt som gör att barn motiveras och 

uppfattar det som lek samtidigt som aktiviteterna inbjuder barnen att utforska, diskutera och 

undersöka skuggor i ett naturligt sammanhang. Författarna (ibid. 1993) menar att barn med 

tiden kommer att ha allt svårare att överge sina (ofullständiga) förklaringsmodeller om de inte 

regelbundet  har getts  tillfälle  att  dela dem med andra,  vilket  leder till  slutsatsen att  barns 

föreställningar kring naturvetenskapliga fenomen behöver behållas flytande och föränderliga 

genom att barn får tillfälle att diskutera naturvetenskapliga idéer med kamrater och ta del av 

varandras uppfattningar. Undersökningen ger insikt i både social och individuell konstruktion 

av kunskap utifrån fenomenet skuggor samt hur skuggor bildas (ibid. 1993).

2.6 Naturvetenskap i förskolan

I  den  reviderade  läroplanen  har  förskolans  uppdrag  skrivits  fram  så  att  lärande om  ett 

specifikt  innehåll lyfts fram mer än tidigare (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 

2013). Förskolan ansvarar för att skapa möjligheter för barn att utveckla kunskaper inom de 

prioriterade områden som nämns i läroplanen (Skolverket 2010). Ett av de innehållsområden 

som prioriteras är det naturvetenskapliga. Därför valdes ett naturvetenskapligt innerhåll i det 

LS-projekt som här rapporteras.

2.6.1 Hur får vi kunskap om världen?

Hur får vi kunskap om världen? Andersson och Bach (2004) menar att denna frågeställning är 

grundläggande för alla lärare. De har identifierat två förklaringsmodeller som svarar på frågan 

om hur vi får kunskap om världen och diskuterar dessa teorier i relation till vilka pedagogiska 

konsekvenser de båda synsätten får för undervisningen i naturvetenskap (ibid. 2004).

Den första modellen är den empiristiska  utifrån-och-in-modellen (Andersson & Bach 2004) 

som utgår ifrån att  kunskap framförallt  finns utanför oss i vår omvärld.  Dessa kunskaper, 

vilka betraktas som objektiva sanningar, överförs till oss via våra sinnen om vi bara är öppna 

och mottagliga. Vi samlar på oss allt fler erfarenheter av vår omvärld (utifrån och in) vilka 

sedan kan ligga till grund för generaliseringar. En empiristisk förklaringsmodell är vanlig och 

till viss del även omedveten (ibid. 2004). En empiristisk syn på kunskap kan få konsekvenser 

för hur pedagoger  väljer  att  organisera  undervisning inom det  naturvetenskapliga området 
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(Andersson & Bach 2004). Om vi får kunskap främst genom att göra personliga erfarenheter 

av vår omvärld via våra sinnen,  blir  det  viktigt  att  barnen på egen hand får möjlighet  att 

undersöka, pröva och observera fenomen och på så sätt samla in kunskap som fungerar som 

underlag för begreppsbildning, vilken sker via generalisering av nya och tidigare erfarenheter. 

Man kan guida elever genom tillrättalagda experiment och laborationer som leder till att de 

snabbt kan observera ett visst resultat. Visserligen kan de lära sig en hel del genom denna typ 

av undersökningar och det kan vara spännande och intressant, resonerar Andersson och Bach 

(2004) men de ifrågasätter ändå lämpligheten i att utgå ifrån denna förklaringsmodell. Den 

största invändningen de har är dess passiva drag i synen på hur människan får kunskap, då 

elever  förväntas  ta  emot  objektiv  kunskap  genom  att  bara  vara  öppna  och  observera 

omvärlden via sina sinnen;  utifrån-och-in (ibid. 2004). Författarna ger även exempel på hur 

laborationer som är tänkta att illustrera en viss företeelse eller princip (att luft utvidgar sig vid 

uppvärmning)  kan uppfattas  på  ett  helt  annat  sätt  av någon av  eleverna  (varm luft  stiger 

uppåt) eftersom du alltid tolkar det du ser utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter 

(ibid. 2004). Detta resonemang leder oss över till en annan alternativ förklaringsmodell för 

hur  vi  får  kunskap  om  världen, nämligen  konstruktivismen, som  på  senare  år  även  har 

utvecklats till socialkonstruktivism.  En närmare beskrivning av denna inriktning ges i nästa 

avsnitt. 

Ett centralt antagande för den socialkonstruktivistiska förklaringsmodellen är att våra tidigare 

kunskaper avgör hur vi förstår och uppfattar det vi möter i vår omvärld (Andersson & Bach, 

2004). Den konstruktivistiska modellen för hur vi får kunskap om världen baseras framförallt 

på Piagets  teori  ang. individuella aspekter och Vygotskijs  bidrag när det gäller  de sociala 

aspekterna,  socialkonstruktivism.  Författarna anser att  Vygotskijs arbeten gav diskussionen 

om naturvetenskaplig undervisning ett uppsving då hans teorier uppmärksammades.  Piaget 

har lagt grunden för den konstruktivistiska synen på kunskap, som utgår ifrån att människan 

konstruerar sin egen kunskap om världen. Detta ”kunskapande” sker genom inre psykologiska 

processer där du strävar efter att vara i jämvikt - dvs. i balans mellan inre förväntningar och 

yttre  iakttagelser.  Jämvikten  kan  rubbas  dels  i  förhållande  till  omvärlden  och  dels  inom 

individen - vilket bl.a. sker när du upptäcker en motsägelse i ditt eget sätt att resonera. Den 

obalans som uppstår kan regleras genom tanke och handling via självreglering (ibid. 2004). 

Andersson  & Bach  (2004)  menar  att  intellektets  känslighet  för  störningar,  s.k.  kognitiva  

konflikter, kan utnyttjas för att skapa motivation och intresse hos eleverna. Barnen kan få göra 

förutsägelser av vad som ska hända i en experimentsituation. Om resultatet blir oväntat och 
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inte stämmer överens med barnets förutsägelser kan det väcka ett engagemang eftersom det 

hos barnet finns en strävan att uppnå ny balans genom att finna en förklaring till den kognitiva 

konflikt som uppstått. Sådana inre självreglerande tankeprocesser kan förklara en del av vår 

kunskapsutveckling, men ger inte en fullständig bild. Situationer av obalans kan sätta igång 

nya tankeprocesser men det är inte alltid konflikter eller obalans som startar nya lärprocesser, 

vi är också aktiva utforskare av vår omgivning (ibid. 2004). Denna tanke är också en del av 

den kognitiva kunskapsmodellen: nyfikenheten och drivkraften att veta, att förstå och skapa 

mening. Denna nyfikenhet driver oss dessutom att söka kunskaper som kan vara bra att ha i 

kommande situationer av obalans. Inom förskolans verksamhet kan du så gott som dagligen 

se barn som aktivt utforskar något i sin omvärld. Därför kan du med fördel erbjuda barnen 

material  som inbjuder  till  spontant  experimenterande  och stimulerar  till  att  använda både 

fantasi och kreativitet (ibid. 2004). Inom den konstruktivistiska kunskapstraditionen brukar 

man  även  tala  om tankestrukturer,  scheman (Illeris  2007) som hjälper  oss  att  organisera 

tänkandet, lösa problem, se samband, förstå och kunna tillämpa kunskap i nya situationer. Vi 

har varken begrepp eller bilder i huvudet, utan snarare tankestrukturer. Först när strukturerna 

är aktiverade i tanken har vi nytta av bilder och begrepp (ibid. 2004). Att lära kan då handla 

om de aktiviteter som pågår när vi t.ex. framgångsrikt  löser ett problem genom att anpassa 

tidigare strukturer till nya, ser samband mellan olika strukturer eller inser vilka konsekvenser 

nya  kunskaper  får  (ibid.  2004).  Inom  Variationsteorin  talas  om  generativt  lärande med 

betydelsen  att  förstå  och  kunna  tillämpa  det  du  lärt  i  andra  sammanhang (Holmqvist  & 

Tullgren  2009a).  Det  hör  nära  samman  med  begreppet  djuplärande  som  innebär  att  du 

bearbetar det lärda på olika sätt, snarare än att bara memorera det rakt av (Andersson & Bach 

2004). Du vrider och vänder på de nya kunskaperna, fördjupar din förståelse för det du lärt 

dig  och  kan  därför  tillämpa  det  i  nya  situationer.  Den  fenomenografiska  forskning  som 

bedrivits vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet behandlar bland annat 

djupinlärning som en framgångsrik strategi för inlärning (Marton et al. 1977). De har även 

undersökt kvalitativt skiljda sätt att uppfatta ett innehåll, vilket jag ska gå in på i nästa avsnitt, 

närmare bestämt barns uppfattningar av naturvetenskapliga fenomen.

2.6.2 Naturvetenskap och fantasi 

– om förmågan att föreställa sig det man inte kan se

Ett forskarteam har under åtta veckor gjort observationer på en förskola i Australien (Fleer 

2013). De undersökte hur ett  naturvetenskapligt  innehåll  kan undersökas tillsammans med 
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förskolebarn, samt på vilket sätt förskolebarns fantasiförmåga kan tas tillvara i samband med 

naturvetenskapliga lärprocesser. Studien visar att förskolebarn via föreställningsförmåga, lek 

och fantasi kan utveckla sin förståelse för abstrakta naturvetenskapliga fenomen (ibid.2013). 

Fleer (2013) beskriver hur förskolans miljö erbjuder rika möjligheter för barn att  utforska 

fenomen i sin omgivning. Att tillsammans utforska naturvetenskapliga företeelser i vardagen 

ger tillfälle till begreppsbildning, väcker intresse och engagemang och hjälper även barn att 

utveckla  ett  vetenskapligt  förhållningssätt.  Det  unika  är  att  man  undersökt  känslomässiga 

aspekter, t.ex. barns motivation - i samband med naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan. De 

har utgått ifrån en saga för att kunna kombinera fantasi och naturvetenskapligt lärande. Sagan 

erbjuder ett sammanhang där både känslor och tankar kan komma till uttryck. Utifrån sagan 

om Guldlock och de tre små björnarna har de undersökt begreppen varmt och kallt och även 

hur man kan värma upp något eller få det att svalna. Barnen får vara med och laga riktig gröt, 

men kokar även egen gröt i sina lekar, både i sandlådan och inomhus där ett bord har gjort i 

ordning med material där barnen kan leka rollek med inspiration ifrån sagan. Fleer (2013) 

beskriver hur barn rör sig mellan lekens fantasivärld och den verkliga världen. Förmågan att 

pendla (eng. flicker) mellan yttre verklighet och inre föreställningsvärldar kan hjälpa barn att 

föreställa sig abstrakta naturvetenskapliga fenomen (ibid. 2013). Eftersom naturvetenskapliga 

företeelser  kan  förklaras  men  inte  alltid  synliggöras  rent  visuellt  så  är  det  avgörande  för 

förståelsen att kunna föreställa sig det man inte kan se, med hjälp av fantasin och sin inre 

erfarenhetsvärld. Fleer (2013) menar att barn redan gör detta naturligt i sin rollek – t.ex. när 

de låtsas att sanden är gröt - eller lyssnar till en saga (ibid. 2013). För att barnen ska kunna 

bearbeta och fördjupa sin förståelse för naturvetenskapliga processer är det en fördel om de 

har tillgång till en miljö som gör det möjligt att gång på gång upprepa processerna i sina lekar. 

Fleer använder begreppet affective scientific imagination för att beskriva processer där barn är 

känslomässigt engagerade i att utforska naturvetenskapliga företeelser via leken (ibid. 2013).

Fleer har undersökt hur tanke och känsla kan förenas när barn utforskar ett naturvetenskapligt 

innehåll. Forskning har visat på ett nära samband mellan barns intellekt och känslomässiga 

aspekter - som även inkluderar motivation och engagemang. Genom att dramatisera en saga 

eller berättelse kan du få en hel publik att engagera sig känslomässigt i den problematik som 

uppstår inom berättelsens ram. Barn känner ofta empati och vill hjälpa karaktärerna ur knipan. 

En spännande berättelse med naturvetenskapligt innehåll kan motivera barn att engagera sig 

med både tanke och handling i vetenskapliga aktiviteter eftersom berättelsen ger aktiviteten 
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mål och mening för barnen. Händelser kan laddas känslomässigt med hjälp av sagans teman: 

– Hur kan vi hjälpa björnarna så gröten svalnar fortare? – Kan vi bygga ett säkerhetssystem 

som håller Guldlock ute så att hon inte äter upp deras gröt? Berättelsen bildar en gemensam 

ram inom vilken barnen tillsammans kan utveckla sin förståelse för olika naturvetenskapliga 

begrepp. Studien visar att barnen svarade självständigt, men ändå höll sig inom den ram som 

de gemensamt skapat med hjälp av berättelsen. Liksom Vygotskij (Strandberg 2006) menar 

även Fleer att barn med stöd av andra kan delta i mer avancerade tankeprocesser än de skulle 

kunna göra på egen hand. Även om barn kan observera och lägga märke till många saker på 

egen hand, så är det i samspel med andra som vi blir medvetna om vetenskapliga processer 

som förklarar hur världen är uppbyggd (Fleer 2013).

Pedagogen spelar en viktig roll, genom att delta socialt i barnens begreppsbildning, använda 

vetenskapliga termer för det barnen upplever och peka ut vissa saker eller  händelser  som 

särskilt betydelsefulla i sammanhanget (Fleer 2013). Det kan du göra genom att peka rent 

fysiskt med ditt finger, genom att själv rikta din uppmärksamhet mot ett visst fenomen eller 

genom att verbalt uppmuntra barnet att lägga märke till något speciellt. Pedagogen kan ställa 

frågor för att få barn att fundera kring viktiga delar av innehållet. Genom att pedagogen gör 

barnen uppmärksamma på olika naturvetenskapliga företeelser i vardagliga situationer, kan 

hon  hjälpa  dem att  se  sin  omgivning  med  nya  ögon,  nämligen  ur  ett  naturvetenskapligt 

perspektiv. Studien visar att barn har stor hjälp av att kunna pendla (flicker) mellan fantasi 

och verklighet då de försöker föreställa sig abstrakta fenomen. Fleer menar att man gärna ska 

koppla ihop vetenskapliga undersökningar med barnens egna vardagliga erfarenheter eftersom 

det ger möjlighet till  en fördjupad förståelse. Även om naturvetenskap innehåller abstrakta 

förklaringar och företeelser bör de inte skiljas från sitt naturliga sammanhang (Fleer 2013). 

Det är en fördel att välja ett innehåll som barnen känner igen från sin vardag. Då har de ofta 

bildat vardagsförklaringar som man kan utgå ifrån och bygga vidare på. Barnen i studien 

kom med många fantasifulla förklaringar - vilket var lite oväntat för forskarteamet. Fleer har 

citerat Vygotskij som menar att vardagsföreställningar inte behöver ses som ett problem, utan 

snarare som en viktig utgångspunkt att bygga vidare ifrån. Det är nödvändigt att barnet har 

något slags begrepp om innehållet sedan tidigare för att därifrån kunna utveckla och fördjupa 

sin förståelse. Genom att undervisa barn och ge dem tillgång till vetenskapliga termer och 

begrepp förändras deras sätt att uppfatta liknande situationer i sin vardag (Fleer 2013). 
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2.7 Sammanfattning och problemprecisering

I litteraturdelen har de teoretiska utgångspunkterna för LS-modellen presenterats. Möjligheter 

och utmaningar har diskuterats och den kritik som förekommer har bemötts. I den reviderade 

läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts förskolebarns lärande av ett specifikt innehåll 

fram tydligare - bl.a. naturvetenskap, vilket kan innebära en utmaning för många pedagoger 

(Skolinspektionen 2012; Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013). LS-modellen 

och Variationsteorin presenterar ett nytt sätt att se på barns lärande, vilket kan ge förskollärare 

redskap för hur det pedagogiska arbetet  i  förskolan kan planeras och organiseras kring ett 

innehåll  (Holmqvist Olander 2013; Ljung-Djärf, Magnusson, & Peterson 2013). LS-projekt 

med naturvetenskapligt innehåll har visat att modellen kan förbättra förskolebarns möjligheter 

att utveckla naturvetenskapliga kunskaper, samt att Variationsteorin som pedagogiskt redskap 

kan  hjälpa  pedagoger  att  skifta  fokus  från  att  göra till  att  lära.  Med hänvisning  till  fem 

internationellt  publicerade  LS-projekt  (Holmqvist  &  Tullgren  2009a,  b,  c,  d;  Holmqvist, 

Tullgren  &  Brante  2010;  Ljung-Djärf  2011;  Ljung-Djärf,  Magnusson  &  Peterson  2013; 

Tullgren 2010)  kan konstateras att LS-modellen i dessa fem studier visat sig fungera väl i 

förskolans kontext och att både barn och pedagoger lärt med hjälp av metoden. Men fler LS-

projekt i förskolan efterfrågas (Ljung-Djärf 2013). 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett LS-projekt studera om och i så fall  på vilket sätt 

variationsteorin  kan  bidra  till  att  skapa  goda  förutsättningar  för  lärande  i  förskolan. Jag 

kommer  att  analysera  förskolebarns  lärande  utifrån  följande  frågeställningar: -  Hur 

utvecklades barns beskrivningar av lärandeobjektet (vad är en skugga?) under LS-projektets  

tre cykler? – Vilka kvalitativa förändringar kunde identifieras i barns sätt att beskriva vad en  

skugga är?

3. Empirisk del: Learning study – Vad är en skugga?

I det här kapitlet beskrivs ett LS-projekt som har genomförts gemensamt av tre studenter: 

Lina Hansson, Anna Eriksson Lindstrand och Rebecka Olsson.  LS-teamet används som en 

gemensam benämning för de tre studenter som har genomfört  projektet.  I  följande avsnitt 

kommer den empiriska undersökningen, här benämnd som LS-projektet, att beskrivas steg för 

steg.  Därefter  följer  några kapitel  där  projektets  resultat  analyseras  och diskuteras  utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar.
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3.1 Undersökningsmetod – Learning study

LS-modellen (Marton 2004; Ljung-Djärf 2013; Häggström et al. 2012) är ett redskap som gör 

det möjligt för såväl pedagoger som forskare att utveckla nya kunskaper om barns lärande 

(Holmqvist  Olander 2013).  Via LS-modellen kan även vetenskapliga teorier  kring lärande 

prövas och utvärderas direkt i förskolans praktik (Marton 2005). Upplägget har flera likheter 

med  det  pedagogiska  utvecklingsarbete  som  förespråkas  i  förskolans  reviderade  läroplan 

(Skolverket 2010) där planering, utvärdering och utveckling av det valda innehållet ses som 

centrala  delar  av  förskollärarens  uppdrag.  Aktuell  forskning har  visat  på  att LS-modellen 

fungerar väl i förskolans kontext och att både pedagoger och barn lär med hjälp av metoden 

(Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). Men fler studier behövs på området (Ljung-Djärf 

2013). Därför valdes LS-modellen som metod inför vår empiriska undersökning. Learning 

study modellen bygger på att man är en grupp med lärare (och eventuellt även forskare) som 

gemensamt planerar, genomför och analyserar undervisningen. Det förklarar varför vi redan 

inledningsvis bestämde oss för att samarbeta tre studenter samt vår handledare om det här 

projektet. Vi har utgått ifrån en LS-modell som kan sammanfattas i följande steg:

      Figur 6: Learning study processen steg för steg

1. Val av lärandeobjekt (avgränsning och definition).

2. Screening - kartläggning och analys av möjliga kritiska aspekter av lärandeobjektet. 

3. Förtest och eftertest sätts samman

4. LS-teamet planerar gemensamt Aktivitet 1 (denna gång utan närmare eftertanke.

5. Aktivitet 1 genomförs i den första barngruppen (barngrupp 1) samt videodokumenteras.

6. Analysmöte Aktivitet 1 … och planering av Aktivitet 2, där man reviderar något utifrån 

analysen av föregående aktivitet. (denna gång även utifrån sin teoretiska utgångspunkt.)

7. Aktivitet 2 genomförs i en ny barngrupp (barngrupp 2).

8. Analysmöte Aktivitet 2 … och planering av Aktivitet 3, där revideringar bygger på analysen 

från föregående aktivitet samt det perspektiv på lärande som valts som utgångspunkt.

9. Aktivitet 3 genomförs i en ny barngrupp (barngrupp 3).

10. Analysmöte Aktivitet 3.
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11. (Post-test genomförs i vissa fall för att se om kunskapen finns kvar efter en längre tid.)

12. Sammanfattning och skriftlig dokumentation.

         (Bearbetad modell efter beskrivning i Holmqvist 2006b.) 

I figur 6 sammanfattas hela LS-processen steg för steg. Ett LS-projekt kan göras kortare eller längre 

beroende på hur många aktiviteter som planeras, genomförs, analyseras och revideras.  Varje sådan 

’process i processen’ kallas för en cykel, vilket beskriver en cirkulerande rörelse då teamet planerar,  

genomför,  analyserar  och  sedan  reviderar/planerar  en  ny  aktivitet,  som sen  genomförs  i  en  ny 

barngrupp och därefter analyseras/revideras osv.

Steg 1-3 i modellen kan beskrivas som förberedelser inför själva genomförandet av projektet. Därefter 

inleds den första cykeln steg 4-6, som följs av den andra cykeln steg 7-8 och sedan en tredje cykel steg  

9-10 samt den avslutande delen av projektet steg 11-12. (I vårt fall hoppade vi dock över steg 11).

3.2 Urval

LS-teamet har valt att besöka tre förskolor där någon av oss studenter har haft kontakt med 

personal och barn sen tidigare. Det innebär att ett så kallat ”strategiskt beslut” har fattats när 

det gäller urval (Denscombe 2000). Att någon sedan tidigare har en relation till personalen 

och känner till både lokaler och barngrupp kan underlätta det praktiska arbetet vid planering 

och  genomförande  av  en  studie.  Om man  dessutom  har  föräldrarnas  förtroende  kan  det 

innebära att fler barn får delta i studien. För några av barnen kan det också innebära en viss 

trygghet att se ett välkänt ansikte, vilket kan göra att barn öppnar sig och deltar mer frimodigt. 

3.3 Undersökningsgrupp

Undersökningsgruppen består av tre barngrupper med sammanlagt 39 barn i fyra till fem års 

ålder (födda under 2008 och 2009). Från början var det 40 barn som deltog men ett barn valde 

själv att avbryta sitt deltagande och räknas därför inte med vare sig i undersökningsgrupp eller 

resultat. Undersökningsgruppen är fördelad på tre förskolor som alla ligger i två närliggande 

kommuner med liknande socioekonomiska och sociokulturella förutsättningar. 

Tabell 1: Undersökningsgruppens fördelning och sammansättning
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Tabell 1 visar undersökningsgruppens fördelning och sammansättning när det gäller antal 

barn, medelålder på barnen samt könsfördelning i respektive barngrupp. En tredjedel av 

undersökningsgruppen är flickor och två tredjedelar är pojkar.

3.4 Etiska överväganden

LS-teamet har vid olika beslut beaktat och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet 2002). En av huvudprinciperna är informationskravet, vilket i vårt 

fall inneburit att i förväg informera både personal och barnens vårdnadshavare om studiens 

syfte och vad det skulle innebära för barnen att delta. Barnen fick en kort information strax 

innan intervjun eller aktiviteten skulle genomföras och fick därefter frågan om de ville följa 

med  eller  inte.  I  två  av barngrupperna  har  någon i  LS-teamet  informerat  om studien vid 

ordinarie föräldramöte. I en barngrupp informerades personalen muntligt och föräldrarna fick 

skriftlig information om studien i samband med att ett  skriftligt  medgivande (se  bilaga 1) 

begärdes in från vårdnadshavarna, i enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer (ibid. 

2002). Personalen på respektive förskola ansvarade för att samla in lappar med föräldrarnas 

medgivande  och  hjälpte  till  att  påminna  föräldrar  om  detta  vid  behov.  Samtyckeskravet  

innebär att varje deltagare har rätt att själv bestämma över sin medverkan (ibid. 2002, s.9). 

LS-teamet kommunicerade till barnen att det var valfritt att delta och att det även var helt okej 

att avbryta sitt deltagande när som helst. Det gjordes framförallt genom att vi var noga med 

att fråga barnen om de ville bli intervjuade, samt genom att läsa av ifall barnen verkade vara 

obekväma i situationen. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamål. LS-teamet ansvarar för att det empiriska 
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Antal barn Åldersspann Medelålder

Barngrupp 1
17

(4 flickor, 
13 pojkar)

58-68 mån

(4 år, 10 mån - 5 år, 8 mån)

63,8 mån

(5 år, 4 mån)

Barngrupp 2
11

(6 flickor, 
5 pojkar)

53-69 mån

(4 år, 5 mån - 5 år, 9 mån)

60,5 mån

(5 år, ½ mån)

Barngrupp 3
11

(3 flickor,
 8 pojkar)

59 -69 mån

(4 år, 11 mån - 5 år, 9 mån)

64,2 mån

(5 år, 4 mån)



materialet efter att undersökningen har avrapporterats förvaras på ett säkert sätt och att det 

inte  används  för  kommersiella  icke-vetenskapliga  syften.  Det  har  även  tagits  hänsyn  till 

konfidentialitetskravet (ibid.  2002, s.  12) när det gäller  hur personuppgifter  och ev.  andra 

etiskt känsliga uppgifter om enskilda barn behandlats och förvarats. Resultaten har avkodats 

så att både förskolor och barn får vara anonyma i vår rapportering. Pojkar har udda nummer 

och flickor har jämna nummer i kodningen. Det är bara de studenter som ingår i LS-teamet 

och vår handledare som har tillgång till listorna där barnens namn står vid respektive kod. 

3.5 Datainsamling

I samband med LS-projektet har empiriska data samlats in med flera kompletterande metoder. 

En screening (kartläggning) har gjorts i förväg, via observation och intervju på två förskolor 

som inte deltar i övriga delar av studien. De tre aktiviteter som genomförts under projektets 

gång har videodokumenterats. Varje aktivitet har filmats med tre kameror: en kamera riktad 

mot barnen, en kamera riktad mot pedagogen ”i roll” och det som skedde på scenen och den 

tredje gav en översiktsbild samt fångade upp ljud från andra sidan av rummet. 

LS-teamet har intervjuat 39 barn från 3 barngrupper (17,11,11 barn). Barnen har intervjuats 

vid 2 tillfällen vardera, dvs. före och efter att de deltagit i aktiviteten (förutom ett barn, som 

valde att  avbryta  sitt  deltagande innan andra intervjun.)  Intervjuerna har videofilmats  och 

även analyserats en första gång på plats då ett skattningsschema fylldes i efter varje intervju 

där en skattning gjordes baserat på kvalitativt skilda sätt att beskriva vad en skugga är. Det 

finns  76 intervjuer  inspelade  (två  missades  att  spelas  in)  med  tillhörande  data  i  form av 

eventuella illustrationer barnen gjort under intervjuerna samt 78 ifyllda skattningsscheman. I 

efterhand har även barnens poäng förts in i en tabell (bilaga 5) där resultatet sammanställdes. 

Figur 7: Datainsamling via intervjuer och videodokumentation
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Bilderna visar hur LS-teamet förberedde för datainsamling genom att rigga kameror och lägga fram ett  

papper med fotot som användes som underlag vid intervjuerna.

3.6 Förberedelser inför projektet

Innan vi kunde inleda själva genomförandet av LS-projektets tre cykler gjordes en hel del 

förberedelser och planering. LS-teamet har gemensamt valt ut ett lärandeobjekt, genomfört en 

screening/kartläggning av möjliga kritiska aspekter, samt satt samman ett skattningsschema 

och skapat material till förtest och eftertest, vilket nu kommer att beskrivas närmare.

3.6.1 Val av lärandeobjekt - Vad är en skugga?

LS-teamet  valde ett  lärandeobjekt  inom ämnet  naturvetenskap,  eftersom det är  ett  relativt 

outforskat område i förskolesammanhang. Vid diskussionen kring vad som kunde vara ett 

rimligt lärandeobjekt bestämde vi oss för att välja något inom området ljus och ljusets effekter 

(Andersson & Bach 2004) som kunde vara lagom svårt och relativt outforskat för barnen. 

 

Andreas Redfors (professor i fysikdidaktik vid Högskolan Kristianstad) bjöds in och ombads 

att rita och berätta om ljus och ljusets effekter, för att LS-teamet därefter skulle kunna avgöra 

vad som kunde vara ett lämpligt lärandeobjekt. (Redfors, 2013) Från början hade LS-teamet 

funderat på att jobba med  ljusets reflexion. Men efter att Andreas Redfors förklarat mer för 

oss om ljuset, så framkom att det är mycket runt omkring som man behöver känna till först, 

för att kunna förstå fenomenet reflexion. Ämnet är också avancerat och abstrakt, vilket gör det 

svårt att illustrera/åskådliggöra för barn. Skugga är ett mer avgränsat område, som kan hinnas 

med på ett lektionstillfälle. Det nya lärandeobjektet blev - Vad är en skugga? LS-teamet har 

enats om en gemensam förklaringsmodell som bygger på Redfors (2013) presentation men 

som även bekräftas av andra källor:

Ljuset kommer ifrån en ljuskälla  (t.ex. solen, lampa) som avger ljuspartiklar eller ljusvågor 

(Redfors, 2013). Ljuset har en bestämd riktning, det rör sig alltid från ljuskällan och längs räta 

linjer  dvs.  rakt fram ända tills  det  stöter  på något som hindrar ljuset  (Andersson & Bach 

2004). Om en skugga bildas eller inte beror på ytans egenskaper i graden av genomskinlighet. 

Om materialet  är  genomskinligt (t.ex.  ett  glasföremål  eller  en  fönsterruta)  kan  ljuset  lysa 

igenom och därför syns heller ingen skugga, alternativt en svagare skugga/halvskugga. Om en 

yta däremot  inte  är genomskinlig syns en mörkare skugga bakom föremålet eftersom ljuset 
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hindrats av något och inte kommer vidare (Redfors, 2013). Siluetten på skuggan skapas av 

ljuset som passerar vid sidan om ytan eller föremålet. Ju starkare ljus, desto tydligare siluett 

får också skuggan eftersom kontrasten mellan mörker och ljus då blir större. En skugga är 

frånvaro/avsaknad av ljus (ibid. 2013, Andersson& Bach 2004).

3.6.2 Screening - Kartläggning av möjliga kritiska aspekter

I inledningen av ett LS-projekt görs ofta någon form av screening (dvs. kartläggning) för att 

identifiera möjliga kritiska aspekter av lärandeobjektet. Vi har även sökt efter vetenskapliga 

rapporter för att se vad som är gjort tidigare i förskolan inom området ljus och skuggor. Det 

har varit relativt svårt att hitta material om ämnet. (Det finns förskolor som jobbat med ljus 

inom ett EU- projekt, men det fanns ingen offentlig rapport att ta del av). LS-teamet har även 

tagit del av forskning kring barns uppfattningar av ljus och skuggor och vad som kan tänkas 

vara svårt att förstå (Andersson & Bach 2004). Vår screening genomfördes med femåringar 

(n=5) från två förskolor som inte deltog i övriga delar av vår studie. De data som samlats in 

gav vägledning när det gäller möjliga kritiska aspekter. Jag (Lina) observerade hur två barn 

lekte med ficklampor och undersökte skuggor i ett mörkt rum. Under tiden ställdes frågor till 

barnen för att få veta mer om hur de uppfattade fenomenet skuggor. Barnen pratade bland 

annat om att det krävs ljus ”Att det är solen som gör så att det blir så [skugga] ” och om att 

ljuset  kan  hindras  av  något  ”Jag  är  för  hård,  så  ljuset  kan  inte  komma  förbi”.  Rebecka 

intervjuade tre barn och ställde frågor och bad dem beskriva vad en skugga är.  Även dessa 

barn nämnde att ljus behövs för att det ska bli skugga, men också att skugga är frånvaro av 

ljus ”Om solen inte kommer längre, då blir det skugga av det som den inte kommer längre 

på”. Ett barn pratade om ”ljusspiraler” vilket tolkades som ett eget ord för ljuspartiklar eller 

ljusvågor (Redfors 2013). Vår screening gav exempel på hur barn i femårsåldern kan uppfatta 

och beskriva  vad en skugga är vilket  gav oss ett  bra underlag för att  identifiera  möjliga 

kritiska aspekter av vårt lärandeobjekt, dvs. vad barn behöver få syn på eller urskilja för att 

fördjupa sin förståelse av  vad en skugga är.  LS-teamet identifierade fem aspekter som kan 

tänkas vara kritiska för barn att få syn på för en mer utvecklad förståelse för vad en skugga är:

1. Ljuskälla (För att det ska bli skugga krävs ljus från någon form av ljuskälla)

2. Ljuskällan avger ljuspartiklar (Ljus består av någonting)

3. Ljusets riktning (Ljuset rör sig alltid rakt fram - längs räta linjer)

4. Ljuspartiklarna hindras av något (Graden av genomskinlighet avgör om ljuset hindras)
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5. Det blir skugga (En skugga är frånvaro/avsaknad av ljus)

LS-teamet analyserade de aspekter som identifierats och definierade kvalitativt skilda sätt att 

beskriva dessa olika aspekter av lärandeobjektet. Tänkta förklaringar (kvalitativt skilda sätt att 

beskriva  skugga)  bildar  hierarkiskt  ordnade  utfallskategorier.  Sådana  förklaringsmodeller 

sattes samman i ett skattningsschema (se bilaga 2) med poängskala från 0-2 poäng kopplat till 

de möjliga kritiska aspekterna. Skattningsschemat har sedan använts vid samtliga för- och 

eftertest  för att kunna analysera barns kvalitativt skilda sätt att beskriva lärandeobjektet.  0 

poäng innebär att inget i svaret antydde förståelse för denna aspekt och för 2 poäng gavs en 

fullgod  förklaring,  medan  1  poäng  innebär  att  beskrivningen  innehöll  en  del  av  en  mer 

fullständig förklaring. 

3.6.3 Förtest och eftertest

För att kunna analysera barns lärande (dvs.  kvalitativa förändringar i barns sätt att uppfatta 

innehållet) används i en LS vanligtvis någon form av förtest och eftertest. Det kan t.ex. vara 

en intervju, skriftligt test eller en praktisk uppgift (Holmqvist 2013). Tillvägagångssättet vid 

tester bygger generellt på att samma frågor ställs eller samma uppgifter ges till alla deltagare 

(Denscombe 2000). När det gäller LS-modellen så behöver dessutom förtest och eftertest vara 

likadana,  eftersom fokus  ligger  på  att  analysera  förändringar  i  barns  sätt  att  relatera  till 

lärandeobjektet  före och efter aktiviteten. LS-teamet enades om att en form av intervju vore 

lämpligt som metod vid förtest och eftertest, då det fanns intresse av att  gå på djupet (ibid. 

2000) med att undersöka kvalitativa förändringar i barns sätt att beskriva lärandeobjektet. I 

vårt fall blir dessa intervjuer en kompletterande metod till andra former av datainsamling t.ex. 

videodokumentation (ibid.  2000). Vi riggade kameror i tre olika rum för att kunna intervjua 

barnen ett och ett men ändå ha flera intervjuer igång samtidigt, så att barnen inte fick vänta så 

länge. Efter första tillfället kom vi fram till att det var bra om en av oss inte intervjuade utan 

förberedda allt praktiskt inför själva genomförandet istället. Vi turades om att ha den rollen.

Den typ av intervjuer som genomförts i LS-projektets för- och eftertest kan beskrivas som 

semistrukturerade  (Denscombe  2000) då ett antal punkter skulle behandlas och vissa frågor 

skulle ställas, men vi var samtidigt flexibla när det gällde ordningsföljden och angelägna om 

att den intervjuade gavs möjlighet att utveckla sina idéer mer utförligt. LS-teamet förberedde 

gemensamt några intervjufrågor baserade på möjliga kritiska aspekter av  vad en skugga är 
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(Se bilaga 3). Vi kom även fram till att det vore bra att ha med ett foto av en skugga vid 

intervjuerna  för  att  barnet  skulle  ha  en  konkret  bild  av  en  skugga  framför  sig.  Efter  en 

diskussion enades teamet om att fotografera ett föremål som är genomskinligt (ett dricksglas) 

och ett annat föremål (en kopp) som är kompakt, så det bildas en tydlig skugga vid koppen, 

men inte vid glaset (se figur 8). 

                   Figur 8: Underlag vid för- och eftertest

LS-teamet tog fram ett antal bilder (n=20) där vi bl.a. provade oss fram till den ljussättning, 

bakgrund och placering som på bästa sätt synliggjorde skillnaden mellan skuggan vid muggen 

och hur det ser ut framför glaset. Den bild som valdes ut är den som var tydligast när det 

gällde denna kontrast. LS-teamet ville ge barnen möjlighet att peka eller illustrera saker rent 

konkret med hjälp av bilden. Något barn har kanske lättare för att rita än att sätta ord på saker, 

medan ett annat barn föredrar att berätta med ord och bara dra några få streck på pappret. Vi 

kom därför fram till  att barnen skulle erbjudas att både rita och berätta om skuggor under 

intervjun (därför fanns det gott om utrymme på pappret runt bilden.) 

Vid för - och eftertest användes med andra ord två kompletterande former av datainsamling; 

intervju i kombination med en bild där barnen även kunde rita förklaringar till olika aspekter 

av vad en skugga är. Vi ställde frågor kring skuggorna på bilden och kring ljusets egenskaper 

för att ta reda på hur barnet uppfattade vad en skugga är. Barnens muntliga svar och det de 

eventuellt ritat på papperet utgjorde sedan tillsammans underlag för skattning och analys. Det 

resulterade i ett bredare material att utgå ifrån vid analysen av varje barns beskrivningar av 

lärandeobjektet och dess möjliga kritiska aspekter. 
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3.7 Genomförande av projektet

Efter att ha (1) valt ett avgränsat lärandeobjekt (2) kartlagt och analyserat möjliga kritiska 

aspekter av lärandeobjektet, samt (3) tagit fram ett arbetsmaterial till för- och eftertesterna så 

gick vi över från förberedelsefasen till den första cykeln i LS-projektets genomförandedel.

3.7.1 Första cykeln – barngrupp 1

Den första aktiviteten planerades utifrån tanken att genomföra en aktivitet som kan sägas vara 

representativ för förskolans traditionella praktik. LS-teamet ville genomföra en aktivitet som 

kan sägas vara ”typisk” inom förskolans, för att kunna jämföra denna aktivitet med de båda 

andra där mer fokus har lagts på att använda variation för att synliggöra lärandeobjektet för 

barnen. Nu planerades alltså ett helt ”vanligt” genomförande – dvs. så som vi skulle ha gjort 

innan vi hade fördjupat våra kunskaper om Variationsteorins perspektiv på lärande. (Anna var 

utklädd till  clown och ledde aktiviteten  medan Rebecka fungerade som en ”länk” mellan 

barnen och clownen. Lina filmade.)

3.7.2 Aktivitet 1: Clownen som inte kunde bli av med sin skugga

Barnen sitter på golvet i ena änden av rummet. En overheadapparat lyser upp en vit vägg,  

som på så vis bildar en scen. En clown kommer plötsligt in i rummet. Hon använder stora  

rörelser och mimik för att visa att hon är ledsen och upprörd. – Det är någon som följer efter  

henne hela tiden, någon som hon inte kan bli av med - inte ens när hon går på toaletten!  

Barnen skrattar och lever sig in i berättelsen.

Figur 9: Clownen Beppo kan inte bli av med sin skugga
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Clownen samspelar med barnen, genom att ställa frågor och engagera dem i sitt problem. En 

annan pedagog i LS-teamet har rollen som en länk mellan barnen och clownen (t.ex. genom 

att höra vad barnen säger, att fördela ordet och påminna barnen om att räcka upp handen om 

de vill säga något.) Snart kommer några av barnen fram till att det är en skugga som följer 

efter clownen. Då ber hon barnen om hjälp att bli av med skuggan. De kommer med olika 

förslag,  bland annat  att  släcka lampan.  Vi testar  att  släcka och då försvinner  skuggan på 

väggen! Samtalet om skuggor fortsätter en stund och handlar bland annat om att det även blir 

skugga när man går utomhus i solen. Aktiviteten avslutas med att clownen tackar barnen för 

hjälpen och säger att hon skulle gå tillbaka till cirkusen och be direktören släcka lampan nästa 

gång det är dags för föreställning.

3.7.3 Analysmöte: Aktivitet 1 (barngrupp 1)

LS-teamet samlades till analysmöte, där resultatet av den första aktiviteten analyserades. Först 

sammanställdes resultaten från barnens för- och eftertester och därefter analyserades själva 

genomförandet av aktiviteten i förhållande till  dessa resultat.  Det var intressant att se ifall 

barns sätt att uppfatta/beskriva lärandeobjektet hade förändrats efter aktiviteten. Skillnaden i 

barngruppens totala  poäng gav en ökning på 14 %. Ökningen gällde framförallt  aspekten 

ljuskällor. Sammantaget hade barns sätt att uppfatta  vad skugga är inte förändrats nämnvärt 

under första aktiviteten då det inte blev så stor förändring från förtest till eftertest. Resultatet 

var lite oväntat eftersom barnen verkat så engagerade och följt med i allt som gjordes under 

aktiviteten. Videofilmen från aktiviteten analyserades översiktligt med fokus på de möjliga 

kritiska aspekterna. Framförallt analyserades vilka aspekter barnen gavs möjlighet att urskilja 
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under aktiviteten i förhållande till vad de faktiskt gav uttryck för att ha uppfattat av innehållet 

- utifrån resultatet  på eftertesterna.  Barnen gavs i första hand möjlighet att  urskilja att  det 

krävs ljus från en ljuskälla för att det ska bli skugga.

3.7.4 Andra cykeln - barngrupp 2

Vid analysmötet planerades (reviderades) även aktiviteten inför genomförandet i barngrupp 2. 

LS-teamet utgick då ifrån resultatet av intervjuerna och den gemensamma analys som gjorts 

av aktivitet 1. Det var flera aspekter som barnen inte gavs möjlighet att urskilja under aktivitet 

1, och som vi bestämde oss för att försöka synliggöra i den reviderade aktiviteten. Aktiviteten 

inleddes och avslutades på samma sätt som aktivitet 1 eftersom ljuskällan och problematiken 

kring  att få en skugga att försvinna introducerades på ett bra sätt i samspel med clownen. 

Skillnaden var att  ett  nytt  moment  infördes där clownen hade med sig två ljus-lådor från 

cirkusen med vars hjälp skuggor kunde undersökas tillsammans med barnen. Tanken var att 

genom kontrasten mellan tre olika material (en kam, en glasskiva och handen) synliggöra att 

något  kan hindra ljus  från  att  komma förbi  och att  graden av genomskinlighet spelar  en 

avgörande roll. Med hjälp av ljus-lådorna kan man även synliggöra att ljuset har en riktning - 

rakt fram till det hindras av något. Förutom det nya momentet med ljus-lådorna var aktivitet 2 

utformad likadant som aktivitet 1. (Anna var clownen igen, Lina var ”länk” mellan barnen 

och clownen denna gång och Rebecka skötte kamerorna.)

3.7.5 Aktivitet 2: Clownen har med sig ljus-lådor

Barnen sitter förväntansfulla på golvet och väntar. Overheadapparaten lyser upp en vit duk 

som bildar en scen på väggen framför barnen.

En ledsen  clown kommer  in  och berättar  att  någon (skuggan)  följer  efter  henne  överallt. 

Barnen får försöka hjälpa clownen att lösa problemet. Ett barn säger att om vi släcker lampan 

försvinner skuggan. Vi testar att tända och släcka lampan ett par gånger. Efter en liten stund 

visar clownen att hon har med sig något spännande ifrån cirkusen: - Ljus-lådor! I varje låda 

finns  en  ficklampa  som  lyste  genom  ett  runt  hål  mot  väggen  framför  lådorna.  Lådorna 

placeras på var sin stol, för att alla barn ska kunna se bra. 

Figur 10: Ljus-lådorna placeras på stolar för att alla barn ska se dem
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Clownen introducerar sedan 3 olika material som hon testar att hålla för den ena ljuskäglan 

(en kam, en glasskiva och handen). Den andra lådan fungerar som referens att jämföra med. 

Efter en stund tackar clownen barnen för hjälpen och beger sig tillbaka till cirkusen.

3.7.6 Analysmöte: Aktivitet 2 (barngrupp 2)

Vid analysmötet sammanställdes resultatet från för- och eftertesterna i barngrupp 2 för att få 

en bild av vilka eventuella förändringar som skett när det gäller barnens sätt att beskriva vad 

en skugga är före respektive efter aktiviteten. Den totala ökningen i barngrupp 2 låg på 76 % 

(vilket  kan jämföras  med  14 % i  barngrupp 1).  Ökningen kom framförallt  när  det  gäller 

ljuskällor,  men  även  den  femte  aspekten  (det  blir  skugga) hade  ökat  markant.  Resultatet 

antyder att dessa båda aspekter hade synliggjorts under aktiviteten, fastän planeringen i första 

hand hade handlat om ljusets riktning och att något kan hindra ljuset. Vi hade förväntat oss 

att  fler  barn skulle ha uttryckt  en förändrad uppfattning kring de båda aspekter vi försökt 

synliggöra med hjälp av ljus-lådorna. LS-teamet tittade på videofilmen av genomförandet och 

analyserade vilka aspekter som faktiskt synliggjorts i genomförandet. Vi diskuterade ifall varit 

tillräckligt mörklagt och att det kanske behövdes skarpare ficklampor för att ljuskäglan från 

ljus-lådorna till  väggen skulle framträda tydligare.  Plötsligt  insåg vi att vi  ändrat  en sak i 

genomförandet jämfört med hur det var tänkt när aktiviteten planerades. Ljus-lådorna hade 

placerats uppe på två stolar istället för på golvet, för att alla barn skulle se ordentligt. Denna 

lilla förändring kan ha stor betydelse för barns möjlighet att få syn på ljusets riktning.

Figur 11: Små förändringar kan få stor betydelse för resultatet
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                 Ljus-lådorna hade placerats uppe på stolar för att barnen skulle se ordentligt

3.7.7 Tredje cykeln - barngrupp 3

Efter analysen av lektion 2 (och utifrån resultatet från för- och eftertesterna) ville LS-teamet 

försöka vidareutveckla aktiviteten, framförallt momentet med ljus-lådorna. Denna gång skulle 

ljus-lådorna placeras på golvet istället för på stolar och rummet mörkläggas ordentligt för att 

skuggor och ljuseffekter skulle framträda tydligare. Vi ville även använda oss av variation på 

ett mer utpräglat sätt och försöka synliggöra fler möjliga kritiska aspekter med hjälp av ljus-

lådorna. Det kan göras genom att ljuset från den ena ljuskäglan varierar, medan den andra är 

invariant. Viktigt i det här sammanhanget är att ha lika starka ficklampor i båda ljus-lådorna, 

att hålen i ljus-lådorna är likadana och att de står på samma avstånd från väggen. Effekten när 

vi släckte lampan och clownens skugga försvann kan förstärkas genom upprepning. För att 

barnen skulle kunna urskilja att det finns olika slags ljuskällor bestämde vi oss för att lyfta 

fram detta genom att ställa frågor till clownen och till barnen om detta. Det blev mycket för 

oss att hålla reda på under aktivitetens gång. Därför formulerades stödpunkter och stödfrågor 

(se bilaga 4) som kunde bidra till att synliggöra det barnen skulle erbjudas att få syn på under 

aktiviteten. På så vis kunde den som agerade ”länk” mellan barnen och clownen se till att få 

med allt och ställa frågor kring det barnen behövde uppmärksammas på. (Anna var clownen 

igen, Rebecka var ”länken” mellan barnen och clownen och Lina skötte kamerorna.)

3.7.8 Aktivitet 3: Ljus-lådor synliggör kritiska aspekter med hjälp av variation

Barnen sitter på golvet. De verkar rastlösa men förväntansfulla. Framför dem hänger ett vitt  

lakan som är upplyst av en overheadapparat så att det bildas ett slags scen. Flera av barnen 

börjar spontant leka skuggteater i ljuset från overheadapparaten medan de väntar. 
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In kommer plötsligt en ledsen clown, som berättar att han aldrig får vara för sig själv, någon 

följer efter… Ett barn berättar att det är skuggan. - Hur ska vi få skuggan att försvinna då? 

Några av barnen föreslår att vi ska släcka lampan. - Då försvinner skuggan! Vi testar att tända 

och släcka igen ett antal gånger. Clownen pratar med barnen om att skuggan följer efter henne 

när hon går ut också, då berättar ett av barnen att det är solen som gör att det blir så! Om hon 

vill slippa skuggan när hon är ute så får de ha cirkus på natten! Clownen har med sig ljus-

lådor och vill visa något för barnen. Ställer dem på golvet så att de lyser rakt fram mot väggen 

men råkar sen stöta till den ena så att den lyser i en annan riktning. Ett barn hjälper clownen 

att sätta lådan rätt igen. Visar att båda lyser likadant och rakt fram (se figur 12).

Figur 12: Med hjälp av ljus-lådorna synliggörs kritiska aspekter

              Clownen använder en kam, en glasskiva och en cirkusbiljett för att synliggöra att ljus kan hindras.        

Clownen tar fram en cirkusbiljett och håller den framför hålet på ena ljus-lådan. Då försvinner 

ljuskäglan. Den andra ljuskäglan lyser hela tiden rakt fram och används för att jämföra med. 

Upprepar detta flera gånger. – Ett barn säger att det lyser på kortet, för att kortet är i vägen! 

Sen tar  clownen fram en glasskiva och gör samma sak, men då syns ingen förändring på 

väggen. Ett barn påpekar att man kan se igenom glas. Då frågar Clownen honom om han kan 

se igenom biljetten?  – Nej! säger pojken. –  Kan du se igenom glaset? – Ja! Det är därför!  

Ljuset går igenom det.  Clownen visar hur det blir med kortet/biljetten igen. Varierar mellan 

biljetten och glasskivan flera gånger, medan den andra ljuskäglan är konstant och oförändrad. 

Därefter tar clownen fram en kam (se figur 12). Några barn beskriver effekten som att det blir 

randigt. ”Varför är det så?” frågar clownen. Några barn säger att det är små hål i kammen. Ett 
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barn  jämför  med  den  andra  ljuskäglan  och  säger  ”Den  är  inte  randig  -  den  är  randig!” 

Clownen avslutar med att fråga barnen ännu en gång om de kommer ihåg vad som händer när 

man tar biljetten för… sen glasskivan… sen kammen. Till sist  repeterar  clownen delar av 

innehållet  igen, t.ex.  visar  barnen att  ljuset  alltid  lyser  rakt  fram och demonstrerar  detta 

genom att rikta en av ficklamporna rak upp i taket. ”Nu ser jag din skugga igen!” ropar ett 

barn och clownen låtsas bli förskräckt. Clownen samtalar med barnen om skuggan och olika 

lösningar  på  hennes  problem.  Clownen  ger  cirkusbiljetten  till  en  pedagog,  bjuder  in  till 

cirkusen och vinkar hejdå. 

3.7.9 Analysmöte - Aktivitet 3 (barngrupp 3)

Resultatet från för- och eftertesterna i barngrupp 3 gav en ökning på hela 200 % eftersom den 

här barngruppen fick totalt 39 poäng i eftertesterna jämfört med 13 i förtesterna. Den största 

ökningen fanns (även denna gång) på aspekten  ljuskällor, men resultatet  från eftertesterna 

visade att flera av aspekterna ökade markant. Den totala ökning på 200 % tyder på att barnen 

som deltog i tredje aktiviteten gavs goda möjligheter att urskilja möjliga kritiska aspekter av 

vad en skugga är, vilket resulterat i att flera barn i eftertestet uttryckte kvalitativt förändrade 

sätt att beskriva vad en skugga är. 

3.8 Learning study projektet avslutas

Detta var vårt sista analysmöte. De sista uppgifterna fördes in tabellen (bilaga 5) där resultatet 

har sammanställts efter varje genomförd aktivitet. Medelvärdet och ökning i procent räknades 

också ut. Eftersom examensarbetet ska vara färdigt om några veckor tog vi beslutet att det var 

orimligt att hinna med att göra post-test (vilket i så fall skulle ha inneburit att samla in och 

analysera resultatet från ytterligare 39 intervjuer med de barn som deltagit i projektet, från 3 

olika förskolor). Det innebär att det gemensamma LS-projektet nu betraktas som avslutat och 

vi studenter har övergått till arbetet med respektive uppsats då det blivit dags för bearbetning 

och analys av det empiriska materialet.

3.9 Empiriskt material

Det empiriska materialet består av videodokumentation från tre aktiviteter och 76 intervjuer 

samt även underlag till varje intervju i form av 78 skattningsscheman och (i en del fall) även 
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illustrationer som barnen har gjort i samband med intervjun. I materialet finns också en tabell 

(bilaga 5) där LS-teamet gemensamt har sammanställt resultatet från projektet. 

Genomförandet av tre planerade aktiviteter finns dokumenterat på nio videofilmer (tre filmer 

från varje aktivitet om ca 10-30 minuter).  Filmerna återger den aktivitet som genomförts i 

respektive barngrupp (filmat från tre olika perspektiv). Det empiriska materialet innehåller 

dessutom 76 st. inspelade intervjuer med tillhörande skriftligt underlag i form av 78 ifyllda 

skattningsscheman samt även illustrationer i de fall där barnen har ritat något i samband med 

intervjuerna. LS-teamet har sedan gemensamt sammanställt data från det empiriska materialet 

i en tabell (tabell 2) som presenterar materialet från projektet på ett mer överskådligt sätt: 

Tabell 2: Sammanställning av det empiriska materialet

Kategori Antal Kommentar
Barn som deltog i projektet 39 (40) Ett barn avbröt
Videofilmer av aktiviteterna 9 3 per tillfälle
Videoinspelade intervjuer 76 2 filmer saknas
Skattningsscheman 78
Bild (med barnens illustrationer) 78 Alla ritade ej

3.10 Bearbetning och analys

Analysen  av  LS-projektet  kan  delas  upp  i  två  delar.  Den  första  delen  av  analysen 

genomfördes gemensamt av LS-teamet, vid de analysmöten som hölls under projektets gång. 

Den  andra  delen  av  analysen  är  den  som jag  har  gjort  på  egen  hand  efter  att  projektet 

avslutats.

3.10.1 Gemensam analys under LS-projektet

Det empiriska materialet har analyserats i flera omgångar. Först analyserades varje intervju 

direkt på plats, då ett skattningsschema fylldes i (vilket är en form av analys). Genomförandet 

av varje aktivitet analyserades i efterhand gemensamt av LS-teamet (dvs. 3 studenter och vår 

handledare) vid de analysmöten som hölls efter varje genomförande. Vid varje analysmöte 

gjordes även en sammanställning av resultaten från de senaste för- och eftertesterna (och nya 

data fördes in i tabellerna). Den gemensamma analysen av aktiviteterna och resultaten från de 

tillhörande för – och eftertesterna var kort och övergripande, vilket gav oss studenter utrymme 

att på egen hand göra en fördjupad analys av materialet senare.
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3.10.2 Arbetsfördelning – två fördjupade analyser

De 3 aktiviteterna analyseras i Eriksson Lindstrand och Olsson (2013) medan den uppsats du 

nu läser behandlar hur barns lärande utvecklades under LS-projektet. Med andra ord har olika 

delar av det empiriska materialet analyserats i våra examensarbeten:

•   Eriksson Lindstrand och Olsson har i sin uppsats gjort en fördjupad analys av det intentionella  

lärandet utifrån tre planerade aktiviteter, vilka har videodokumenterats (n=9) samt analyserats i 

relation till resultatet (bilaga 5) utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv. 

•   I denna uppsats presenteras en analys av hur barnens lärande utvecklats under projektet gång, 

baserat på resultatet från för- och eftertester - vilket innebär att tabellen (bilaga 5) de inspelade 

intervjuerna, (n=76) tillhörande skattningsscheman (n=78) och barnens illustrationer har utgjort 

underlag för min analys. 

3.10.3 Urval 

Inför den fördjupade analysen gjordes ett urval relaterat till studiens syfte. De intervjuer där 

barnens resultat ökade nämnvärt efter aktiviteten har analyserats, eftersom jag vill undersöka 

de kvalitativa förändringar som skett i barns sätt att beskriva lärandeobjektet.  Jag har haft 

tillgång till ett underlag bestående av 76 videoinspelade intervjuer där barn beskriver hur de 

uppfattar  vad en skugga är, samt tillhörande teckningar då en del barn ritat illustrationer i 

samband med intervjuerna. Eftersom det empiriska materialet är så pass omfattande har ett 

urval gjorts inför analysen. Utifrån tabellen med det samlade resultatet (bilaga 5) har jag valt 

ut de barn som ökat mest i antal poäng från förtest till sitt eftertest - eftersom en ökning i antal 

poäng motsvaras av kvalitativa förändringar i barnets sätt att beskriva vad en skugga är efter 

aktiviteten. Dessa intervjuer har sedan utgjort underlag för en fördjupad analys av några barns 

lärande under LS-projektet.

3.10.4 Bearbetning av materialet

Genom att analysera intervjuer med fokus på att identifiera kvalitativa skillnader i barns sätt 

att  beskriva  vad en  skugga är,  kan  man  även  kategorisera skilda  sätt  att  beskriva  några 

möjliga kritiska aspekter av lärandeobjektet. LS-teamet gjorde en första skattning av barnens 

beskrivningar med hjälp av skattningsschemat där barns utsagor delades in i utfallskategorier  

(se även  figur 1: Hierarkiskt ordnade utfallskategorier i avsnitt 2.2.1) som alltså motsvarar 
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kvalitativt skilda sätt att beskriva fem centrala aspekter av vad en skugga är. Därefter har jag 

på egen hand analyserat  resultatet  ytterligare,  för att  identifiera de kvalitativa förändringar 

som skett i barns sätt att beskriva lärandeobjektet. I resultatanalysen beskrivs hur ökningen är 

fördelad bland barnen i respektive barngrupp, samt inom vilka aspekter av lärandeobjektet 

som förändringar har skett i barns sätt att beskriva  vad en skugga är. Inför den fördjupade 

analysen har delar av materialet bearbetats ytterligare. Urvalet bygger på de intervjuer där det 

skett  en  ökning på minst  två poäng eller  mer.  Jag anser  att  en ökning med en poäng är 

marginell och inte behöver betyda mycket – i vissa fall kan det även vara en tolkningsfråga. 

Det var totalt 12 barn i undersökningsgruppen som ökat sitt resultat med minst 2 poäng. Ett av 

de  aktuella  eftertesten  fattas  tyvärr  i  videodokumentationen,  vilket  innebär  att  11  barns 

lärande  har  analyserats  i  den  fördjupade  analysen.  Videofilmer  från  förtest  (n=11)  och 

eftertest  (n=11)  har  analyserats  och  stora  delar  har  även  transkriberats.  Videofilmer  och 

intervju-transkript  har  tillsammans  med  tabellen  (bilaga  5)  utgjort  arbetsmaterial  under 

analysen.  Materialet  har  noggrant  analyserats  med  fokus  på  att  identifiera  och  analysera 

kvalitativa förändringar i barns sätt att beskriva lärandeobjektet.

3.11 Metodkritik

Under en forskningsprocess tas många beslut och varje val innebär att man väljer bort andra 

alternativ (Denscombe 2000). I följande avsnitt diskuteras några av de beslut som tagits under 

projektets gång samt hur de kan tänkas påverka resultatet av studien. Metodkritiken kan även 

bidra till att ge ett bättre underlag för bedömning av resultatens tillförlitlighet. 

 Resultat från tidigare studier har visat att LS-modellen fungerar väl i förskolans kontext 

(Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). LS-modellen bör dock anpassas efter den 

typ  av  aktiviteter  som  förskolebarn  är  vana  vid  och  ta  hänsyn  till  barnens 

förutsättningar  och  behov,  vilket  LS-teamet  har  haft  i  åtanke,  t.ex.  vid  valet  av 

undervisningsmetod och under utformningen av för- och eftertest. De ansträngningar 

som behövde göras för att anpassa metoden resulterade i ett bredare empiriskt material. 

 Vid den screening som genomförts samlades data in från två förskolor via observation 

och intervju. Det är möjligt att ytterligare observationer eller intervjuer skulle ha utförts 

för att få ett bredare material inför identifieringen av de möjliga kritiska aspekterna. Då 

hade troligtvis en annan bedömning gjort av den aspekt som rör ljuspartiklar - vilket 
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med hänvisning till studiens resultat kan anses väl avancerat för barn i 4-5 års ålder och 

dessutom verkar det inte vara en särskilt avgörande aspekt för att förstå vad skugga är. 

 De intervjuer som gjordes med barnen under förtest och eftertest var semistrukturerade, 

då ett antal punkter har behandlats och öppna frågor har ställts med fokus på att ge 

intervjuaren möjlighet att utveckla sina resonemang. Bilden med muggen och glaset 

har fungerat väl i samband med intervjuerna. Det kan ändå nämnas att några barn såg 

en svag skugga vid glaset och andra ansåg att där inte var någon skugga. Det är möjligt 

att det har påverkat resultatet. 

 De metoder  för datainsamling som har  använts under själva genomförandet  av LS-

projektet är i första hand intervjuer och videodokumentation. Att spela in intervjuerna 

på video istället för att bara ta upp ljudet visade sig vara ett klokt beslut när det gäller 

barn, som ofta har ett rikt kroppsspråk. Genom att även analysera vad barnen har visat, 

pekat och ritat fick det empiriska materialet en annan bredd. Tyvärr saknas två eftertest 

som av misstag inte spelades in med videokamera. Dessa två intervjuer har alltså inte 

kunnat analyseras i efterhand, men då en första skattning (analys) gjorts direkt efter 

intervjun så är dessa intervjuer ändå tillräckligt väl dokumenterade för att stå med i 

resultatet. De data som samlats in via skattningsscheman har kontrollerats genom att en 

medbedömning gjorts på en tredjedel av intervjuerna. (- ännu ett skattningsschema har 

fyllts i för en andra bedömning av innehållet i intervjuerna). Eftersom skillnaden blev 

endast 0-1 poäng totalt (en tolkningsfråga) ansågs första skattningen vara tillförlitlig. 

 Det vanligaste inom LS-modellen är att en ny lärare undervisar vid varje tillfälle. LS-

teamet valde att låta samma person spela clownen i samtliga barngrupper, för att få ett 

trovärdigare och mer jämförbart resultat. Det är skillnader i hur innehållet presenteras 

som ska analyseras i resultatet - inte de skillnader som finns mellan olika pedagogers  

uttryckssätt.  När  man  är  i  roll  och  samtidigt  ska  presentera  och  synliggöra  ett 

lärandeobjekt för barn kan det vara bra att någon annan har ansvar för det praktiska 

runt omkring och är beredd att assistera vid behov. Därför lät vi en person i LS-teamet 

fungera som länk mellan barnen och clownen, vilket jag anser har varit positivt. Lina 

och Rebecka turades om att assistera för att båda skulle få göra en ny erfarenhet.
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 Undersökningsgruppen bestod av 39 barn fördelade i tre barngrupper. Det visade sig 

vara  en  lagom stor  grupp för  denna  typ  av  undersökningar,  som bl.a.  innehöll  två 

intervjuer med varje barn. En nackdel med vår undersökningsgrupp var dock att antalet 

barn inte är jämt fördelat i de tre barngrupperna. 17 barn deltog från barngrupp 1 men 

endast 11 barn från de båda andra grupperna. Det innebär att de tre barngruppernas 

resultat inte blir jämförbart förrän poängen räknas om i medelvärde eller procentuell 

ökning, vilket man vanligtvis inte gör med en så pass liten undersökningsgrupp. Den 

ojämna  fördelningen  av  antal  barn  bör  dock  inte  ha  någon  inverkan  på  studiens 

tillförlitlighet, då resultatet inte påverkas av denna faktor. Med hjälp av medelvärdet 

(dvs. medelpoäng per barn) blir värdena jämförbara. 

 En tredjedel av undersökningsgruppen är flickor (n=13) och två tredjedelar är pojkar 

(n=26)  men  efter  att  ha  analyserat  resultaten  utifrån  ett  genusperspektiv  (dvs. 

eventuella skillnader i resultatet mellan flickor respektive pojkar) kunde konstateras att 

ökningen var rimligt fördelad mellan könen. Den ojämna könsfördelningen bör inte ha 

haft någon inverkan på resultatet. 

 LS-teamet har beaktat och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet  2002)  vilket  innebär  att  personal  och  vårdnadshavare  i  förväg 

informerats om studiens syfte och vad det innebar för barnen att delta. Samtyckeskravet  

innebär att  barnen själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi kanske kunde 

ha kommunicerat samtyckeskravet ännu tydligare till barnen, men det upplevdes inte 

som något problem. Många barn tyckte tvärtom att det var spännande att bli filmade 

och intervjuade och deltog glatt  i  aktiviteterna.  Resultaten har avkodats så att  både 

förskolor och barn får vara anonyma i vår rapportering. LS-teamet ansvarar även för att 

det empiriska materialet endast används för forskningssyfte, vilket inkluderar eventuell 

framtida rapportering av resultat från studien.

 En sak som LS-teamet kunde ha varit mer noggranna med vid eftertesterna var att be 

barnet säga sitt namn i början av filmen igen, vilket skulle ha underlättat identifieringen 

då barnens ansikten inte alltid syns på filmen, utan mest vad de visar med händerna och 

ritar på pappret. Risken att några barn ska ha förväxlats är dock minimal, då barnen 

hade samma kläder på sig som på förtestet. 
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4. Resultat och analys

Syftet är att studera om och i så fall på vilket sätt Variationsteorin kan bidra till att skapa goda 

förutsättningar för lärande i förskolan. Jag vill påminna om att  lärande här definieras ur ett 

fenomenografiskt perspektiv; att undersöka  kvalitativa förändringar i barns sätt att uppfatta 

och beskriva fenomen i omvärlden. 

4.1 Analys av resultatet från Learning studiens tre cykler

Barnens lärande har analyserats  utifrån följande frågeställningar: -  Hur utvecklades  barns 

beskrivningar av lärandeobjektet (vad en skugga är) under LS projektets tre cykler? - Vilka  

kvalitativa förändringar kunde identifieras i barns sätt att beskriva vad en skugga är?

4.1.1 Översiktlig analys av resultatet från projektets tre cykler

Den analys som följer är kvalitativt inriktad, eftersom jag framförallt analyserar  kvalitativa  

data från  intervjuer (Patel & Davidsson 2003) men det finns tydliga inslag av  kvantitativa  

redovisningsmetoder då resultatet från intervjuerna även presenteras i form av siffror, tabeller 

och s.k.  deskriptiv  statisk (ibid.  2003,  s.  109).  Tabell  3 sammanställer  resultatet  från LS-

projektets tre cykler,  genom att förevisa den procentuella ökningen av medelvärdet i varje 

barngrupp från förtest till  eftertest.  Det är inte högst poäng jag tittat  efter  i  analysen utan 

snarare den största ökningen, eftersom ökning motsvaras av kvalitativa förändringar i barns 

sätt att beskriva innehållet. 

Tabell 3: Sammanställning - medelvärde och procentuell ökning från förtest till eftertest

Cykel 1 (barngrupp 1) Cykel 2 (barngrupp 2) Cykel 3 (barngrupp 3)

Medelvärde Ökning % Medelvärde Ökning % Medelvärde Ökning %

Förtest 2,12 1.45 1.18

Eftertest 2.41 14 % 2.54 76 % 3.54 200 %

 Barnen i barngrupp 1 fick högst medelvärde vid förtesterna, 2,12 poäng - men denna grupp 

hade även lägst medelvärde på eftertesterna, 2.41 poäng. Det gav en ökning på 14 % vilket 

tyder på att barngrupp 1 i lägst utsträckning gav uttryck för kvalitativa förändringar i sitt 

sätt att beskriva lärandeobjektet efter aktiviteten. 
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 I barngrupp 2 ökade resultatet med hela 76 % vilket återspeglas i en ökning av medelvärdet 

från 1.45 poäng på förtestet i barngrupp 2 till 2.54 poäng i eftertesterna. 

 Barngrupp 3 hade det  lägsta medelvärdet vid förtestet (1.18 poäng av 10 möjliga) vilket 

innebär att deras sätt att beskriva vad en skugga är i förtesterna gav den (kvalitativt) mest 

ofullständiga bilden av innehållet. Det är därför intressant att notera att de här barnen efter 

att  ha  deltagit  i  aktiviteten  i  cykel  C  fick  det  högsta  medelvärdet  i  resultatet  från 

eftertesterna, vilket innebär en ökning med 200 % jämfört med resultatet från förtesterna.

4.1.2 Hur var ökningen fördelad bland barnen i respektive barngrupp?

Det har konstaterats att samtliga barngrupper ökade sitt resultat från förtest till eftertest. Det 

gav en ökning av den totala medelpoängen med 14 % i barngrupp 1, 76 % i barngrupp 2 och 

200 % i barngrupp 3. Hur var då denna ökning fördelad bland barnen i respektive barngrupp? 

- Var det enstaka barn som gav uttryck för kvalitativa förändringar i sitt sätt att beskriva  

skuggor?  - Eller var ökningen någorlunda jämt fördelad i hela barngruppen?

 Mindre än en fjärdedel av barnen i barngrupp 1 (4 av 17 barn) ökade sin individuella poäng 

efter aktiviteten och ett barn minskade till och med sitt resultat med 2 poäng.  De övriga 12 

hade ett oförändrat resultat, vilket alltså innebär att majoriteten av barnen i barngrupp 1 inte 

gav uttryck för att ha förändrat (kvalitativa skillnader) sitt sätt att beskriva vad en skugga är 

efter att ha deltagit i aktiviteten. Även om det är intressant att analysera ökningen och se på 

förändringar i respektive barngrupp, så är det också viktigt att lägga märke till att det finns en 

hel del barn som inte alls ökat sitt resultat efter att ha deltagit i aktiviteten. I denna barngrupp 

ökade barnen dessutom med max 1-2 poäng, vilket är en relativt liten ökning.

 I barngrupp 2  ökade de flesta barnen (8 av 11 barn) sitt resultat med åtminstone en poäng, 

vilket tyder på att majoriteten av barnen ändå under aktivitetens gång hade urskiljt något litet 

som har förändrat deras sätt att beskriva innehållet efter att ha deltagit i aktiviteten. Det fanns 

dessutom två barn som ökade med något mer än en poäng (2 respektive 4 poäng). Tre barn 

hade ett oförändrat resultat.

 I barngrupp tre hade majoriteten av barnen (9 av 11 barn) ökat sitt individuella resultat från 

förtestet till eftertestet. Fyra barn ökade med 1-2 poäng och 3 ökade med 3-4 poäng. Dessutom 

var det två barn i denna barngrupp som ökat med 6 respektive 7 poäng (vilket är en markant 

ökning med tanke på att de kunde få 10 poäng totalt). I denna barngrupp fanns det även ett 

barn som minskat sitt resultat med en poäng och ett barn som hade oförändrat resultat. (Vissa 
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barn såg inte poängen med att berätta samma saker igen, vilket kan ha gjort att de fick fler 

poäng vid första intervjun.)

Majoriteten av barnen (n=12) i den första barngruppen hade ett oförändrat resultat efter att ha 

deltagit i aktiviteten och den största ökningen låg här på 1-2 poäng. I andra barngruppen hade 

de flesta barnen (n=8) åtminstone ökat med en poäng (och några ökade med 3-4 poäng). I den 

tredje och sista barngruppen var det bara två barn som inte alls ökat sitt individuella resultat. 

De flesta barnen (n=9) i barngrupp 3 ökade sitt resultat - några med så mycket som 6-7 poäng. 

Inget barn fick 10 poäng (som var max) men i barngrupp 3 var det ett barn som fick 9 poäng 

på sitt eftertest, som dessutom hade 2 poäng i förtestet - vilket ger en ökning med 7 poäng! 

4.1.3 Vilka aspekter ökade i resultatet för respektive barngrupp?

Eftersom LS-teamets skattning/analys av barns sätt att beskriva vad en skugga är bygger på en 

kategorisering utifrån hur barnet beskrivit 5 möjliga kritiska aspekter, är det intressant att se 

vilka av dessa aspekter som ökat i respektive barngrupp. Resultatet har nära samband med hur 

innehållet  har  presenterats  i  den  aktivitet  som  genomförts  i  motsvarande  barngrupp.  De 

aspekter där medelvärdet (medelpoäng per barn) har ökat i en barngrupp bör rimligtvis ha 

varit möjliga att urskilja i den aktivitet som just dessa barn har deltagit i (dvs. aktivitet 1, 2 

eller 3). Motsvarande gäller för de aspekter där det blev oförändrat resultat, eller där poängen 

till och med har minskat något. Ett sådant resultat antyder att denna aspekt inte synliggjorts 

särskilt väl i aktiviteten. I Tabell 4 presenteras förändringar av medelvärdet (från förtest till 

eftertest) i förhållande till de 5 aspekterna: 

  Tabell 4: Förändringar av medelvärdet (medelpoäng per barn) i respektive barngrupp 
– relaterat till 5 aspekter av vad en skugga är

(Aktivitet 1)
Barngrupp 1 

(Aktivitet 2)
Barngrupp 2

(Aktivitet 3)
Barngrupp 3 

1. Ljuskälla  + 0,23 + 0,27 + 0,82

2. Ljuskällan avger 
ljuspartiklar - 0,06 0 (oförändrat) + 0,18

3. Ljusets riktning + 0,12 + 0,27 + 0,45

4. Ljuspartiklarna 
hindras av något - 0,11 0 (oförändrat) + 0,54
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5. Det blir skugga + 0,12 + 0,54 + 0,36

     Svart text = störst ökning jämfört med övriga barngrupper    

    Grå text = övrig statistik

Tabell  4 kan avläsas på flera sätt.  Dels kan du titta på hur ökningen  inom en och samma 

barngrupp var relaterad till de 5 aspekterna och dels kan du se vilken barngrupp som ökade 

mest respektive minst när det gäller var och en av de 5 aspekterna av vad en skugga är.

 Ljuskälla.  När det gäller aspekten ljuskälla ökade medelvärdet (medelpoäng per barn) i 

samtliga barngrupper. Den största ökningen finns i barngrupp 3 där resultatet ökade med 

0,82 medelpoäng per barn på aspekten ljuskällor. Resultatet antyder att  ljuskälla verkar 

vara den mest grundläggande aspekten (dvs. den aspekt som barnen urskiljer först).

 Ljuskällan avger ljuspartiklar. Detta är den aspekt där jag ser minst förändring i samtliga 

barngrupper. Varken barngrupp 1 eller 2 ökade här (barngrupp 1 hade tom. en minskning).

       I barngrupp 3 visar resultatet på en liten ökning (som dock bara motsvaras av 2 poäng).

 Ljusets riktning. När det gäller kvalitativa förändringar i barnens sätt att beskriva ljusets  

riktning så ökade samtliga barngrupper något. (Ökningen i barngrupp 1 är dock marginell 

och motsvaras av en ökning med 2 poäng) Barngrupp 2 ökade här sitt resultat med 0,27 

medelpoäng per barn (motsvarar 3 poäng) och Barngrupp 3 ökade med 0,45 medelpoäng 

(motsvarar 5 poäng). 

 Ljuspartiklar hindras av något. Den aspekt som handlar om att ljus kan hindras av något 

(och att graden av genomskinlighet avgör…) gav inte någon ökning alls i barnens resultat 

- varken i barngrupp 1 eller i barngrupp 2. I barngrupp 3 ökade däremot resultatet med 

0,54 medelpoäng per barn när det gäller denna aspekt.

 Det blir skugga. Här ökade faktiskt barngrupp 2 mer än barngrupp 3, vilket är den enda 

aspekt  där  inte  barngrupp  3  står  för  den  största  ökningen.  Resultatet  som motsvarar 

förändringar i barns sätt att beskriva hur det blir skugga gav i barngrupp 2 en ökning med 

0,54 medelpoäng per barn, vilket motsvarar en ökning med 6 poäng. Även barngrupp 3 

ökade sitt resultat i förhållande till denna aspekt, vilket gav en ökning på 0,36 medelpoäng 

per barn (4 poängs ökning). 

 56  



För att sammanfatta resultatet från projektets tre cykler kan konstateras att den procentuella  

ökningen i resultatet från förtest till eftertest har blivit större för varje gång, vilket tyder på att 

barnen som deltog i takt med att aktiviteten utvecklades även gavs större möjlighet att urskilja 

fler aspekter som kan bidra till förståelsen av vad en skugga är. Med tanke på att den tredje 

barngruppen var den som hade lägst medelvärde på förtesterna så är resultatet i tabellen lite 

förvånande. Barngrupp 3 hade (trots det låga medelvärdet innan aktiviteten) högst medelvärde 

på alla aspekter utom en vid eftertesterna, vilket innebär att barnen i barngrupp 3 har visat 

störst kvalitativ förändring i sitt sätt att beskriva vad en skugga är.

4.2 Kvalitativa förändringar i barns sätt att beskriva vad skugga är

I följande avsnitt ges några exempel från den fördjupade analys som gjorts av de intervjuer 

där resultatet har ökat med minst 2 poäng efter aktiviteten, vilket tyder på att det även har 

skett någon form av kvalitativ förändring i barnets sätt att uppfatta vad en skugga är. Jag har 

analyserat intervjuerna, transkriberat delar av dem och även tittat på det barnen har ritat på 

bilden som användes som stöd under intervjun.

4.2.1 Ljuskällor

Avsikten är här att analysera vilken slags kvalitativa förändringar ett barn har gett uttryck för i 

sitt sätt att beskriva aspekten ljuskällor i förhållande till lärandeobjektet – Vad är en skugga? 

Av de barn som ökat sitt resultat med minst 2 poäng från förtest till eftertest (n=12) hade alla 

2 poäng på aspekten ljuskällor i eftertestet. Bland de barn i barngrupp 1 som ökat med minst 2 

poäng hade alla tre ökat när det gäller  ljuskällor, dvs. de gav efter aktiviteten en kvalitativt 

förändrad beskrivning av denna aspekt. Här handlar det om att urskilja att det krävs ljus för  

att det ska bli skugga. Som exempel på förändringar i barns sätt att beskriva ljuskällor återges 

två utdrag ur intervjuerna med en pojke från barngrupp 1 som ökat från 0-2 poäng när det 

gäller ljuskällor. Så här resonerade pojken i förtestet:

Intervjuutdrag 1: Intervjuare och en pojke född 2008 (förtest 121)

Intervjuare: Skulle du kunna rita och berätta här på bilden, hur det kan bli en skugga precis 

där under koppen. (pekar på skuggan) Tror du det? Mm…

Barn: (ritar en rund ring och säger…) cirkeln.

Intervjuare: En cirkel. Vad är det för någon cirkel?

Barn: En rund (Gör en rund ring i luften med fingret).
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Intervjuare: En rund … okey. Behövs det någonting mer för att det ska bli en skugga?

Barn: (skakar på huvudet)

Intervjuare: Ingenting mer? Där behöver vara en rund ring, så blir där en skugga? Okey.

På frågan om hur det kan bli en skugga precis under koppen, svarar pojken i sitt förtest med 

att rita en cirkel till vänster om bilden på pappret. Det är svårt att veta vad som fick honom att 

tänka på en cirkel, men det är möjligt att barnet identifierade rund som en avgörande aspekt 

för att det ska kunna bli skugga. (Det fanns fler barn som beskrev rund som en kritisk aspekt.) 

Pojken nämnde ingenting om ljus eller ljuskällor i intervjun före aktiviteten. Men i eftertestet 

har det här barnet förändrat sitt sätt att beskriva varför det blir skugga:

Intervjuutdrag 2: Intervjuare och en pojke född 2008 (eftertest 121)

Intervjuare: Skulle du kunna rita eller berätta för mig hur det kan bli en skugga just där?

Barn: Eeh, för de e ljust.

Intervjuare: För det är ljust, okey. Vad e de för något ljus?

Barn: Solen.

Intervjuare: E de solen. Måste det vara en sol?

Barn: Nej det kan va en lampa, ficklampa…

Intervjuare: Oh, det kan va många olika saker som lyser då?

Barn: Mm

Intervjuare: Jaha… men wow! Det är för att det är ljust.

Pojken berättar i sitt eftertest (Intervjuutdrag 2) att skuggan finns ”för det är ljust” vilket kan 

tolkas som ett sätt att uttrycka att ljus är en avgörande aspekt för att det ska bli skugga. Den 

här pojken har förändrat sin förklaringsmodell, från att i förtestet ha talat om en cirkel som är 

rund, till att beskriva ljus som en avgörande aspekt för att det ska bli skugga. Pojken ger nu 

även uttryck för en generaliserad syn på ljus i sammanhanget, dvs. att ljus kan komma från 

olika källor, till exempel ”solen… en lampa, ficklampa”. 

Aspekten ljuskälla kan beskrivas som den mest grundläggande av de fem möjliga kritiska 

aspekter som identifierats. Här handlar det om att det krävs ljus för att det ska bli skugga och 

att ljuset kan komma från  olika slags ljuskällor, t.ex. solen eller en lampa. Om du inte har 

urskiljt ljuset som en avgörande aspekt så blir det även svårt att säga något om ljuspartiklar,  

ljusets riktning, att  ljus kan hindras av något eller  hur det blir skugga. Därför är det i mina 

ögon avgörande att urskilja aspekten ljuskälla för att utveckla en mer fullständig förklaring.
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4.2.2 Ljuskällan avger ljuspartiklar

Uppfattningen att ljuskällan avger ljuspartiklar (eller ljusvågor) beskrivs i tidigare forskning 

(Andersson & Bach, 2004) som en avgörande aspekt för att förstå vad en skugga är. Det var 

även  ett  centralt  tema  i  samtalet  som  fördes  då  LS-teamet  diskuterade  möjliga  kritiska 

aspekter inför genomförandet av det här projektet. I materialet från den screening som gjordes 

var det ett barn som pratade en hel del om ljusspiraler vilket ledde oss in på det spåret. Det är 

bara tre barn i undersökningsgruppen som gett uttryck för att ljus består av någonting, genom 

att nämna något som kan tänkas motsvara ljuspartiklar i sina beskrivningar. En pojke sa något 

som kan tänkas ha samma innebörd då han nämnde ljusstrålar:

Intervjuutdrag 3: Intervjuare och en pojke född 2008 (eftertest 317)

Intervjuare: Vad e detta som du har ritat här? (pekar på strecken från solen)

Barn: Ljusstrålar!

Intervjuare: Det med?(pekar på ett streck vid glaset)

Barn: Ja!

Begreppet ljusstrålar i intervjuutdrag 3 är det närmaste jag kommit en förklaring om att ljus  

består av något, utifrån en analys av barnens beskrivningar. Det var även det enda barnet som 

fick 2 poäng på denna aspekt, vilket var en förändring från 0 poäng i förtestet. Utifrån resultat 

från LS-projektet anser jag att denna aspekt var abstrakt och svår för barnen att urskilja - men 

att de kunde ge uttryck för väl underbyggda förklaringar av vad en skugga är utan att gå in på 

denna aspekt. Kanske det faktum att ljus består av ljuspartiklar (eller ljusvågor) inte är någon 

särskilt avgörande aspekt för vårt lärandeobjekt, åtminstone inte på 4-5 åringars nivå.

4.2.3 Ljusets riktning – rakt fram

När det gäller ljusets riktning så var det bara två barn av 39 som i förtestet gav uttryck för att 

ljuset har en riktning i sin förklaring av vad en skugga är. Totalt 6 barn ökade sin poäng här 

efter aktiviteten (ett barn i barngrupp 1, 2 i barngrupp 2 och 3 barn i barngrupp 3) vilket tyder 

på att det  var möjligt  att  urskilja denna aspekt i alla tre aktiviteterna,  men majoriteten av 

barnen gav ändå inte uttryck för någon uppfattning om ljusets riktning i eftertesterna, vilket 

får mig att undra hur vi hade kunnat synliggöra denna aspekt än mer. Ett av de barn som 

ökade här från 0 till 2 poäng får illustrera den kvalitativa förändring hon gav uttryck för i sitt 

sätt att beskriva ljusets riktning före respektive efter aktiviteten:
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Figur13: illustration/förtest 306

Intervjuutdrag 4: Intervjuare och en flicka född 2008 (förtest 306)

Intervjuare: Tror du att du kan berätta för mej varför det är en skugga där?  Vad tror du?

Barn: Mm… för att ljuset lyser på den.
- - -
Intervjuare: Var kommer ljuset ifrån?

Barn: Ehm… från solen.

Intervjuare: Från solen… 
- - -
Intervjuare: Om du skulle rita en sol som gjorde den skuggan, var skulle du rita den då?

Barn: Där! (pekar ovanför muggen och glaset)

Intervjuare: Där. Kan du göra det för mig?

Barn: (ritar en sol)

Intervjuare: Hur gör den solen att det blir en skugga där?

Barn: Ehm… den flyttar ju sig.
- - -
Intervjuare: Här sa du att det blev en skugga för att solen lyste. (pekar under muggen)
                     Hur lyser solen på muggen? hur blir det då?

Barn: Att solen e där, så värmer solen glaset där (pekar från solen och ner till glaset).

Intervjuare: Mhm… tack så mycket.

I sitt förtest (Intervjuutdrag 4) beskriver den här flickan att det är skugga vid muggen ”för att 

ljuset lyser på den” och lite senare att det har att göra med att solen rör sig ”den flyttar ju sig” 

men mot slutet av intervjun börjar flickan närma sig att  ljuset från solen har en riktning, då 

hon drar med fingret ner mot glaset medan hon berättar att ”så värmer solen glaset där”… Det 

är dock lite svårt att tolka hur flickan uppfattar ljusets riktning i sitt förtest. Är det  solens  

rörelse som är avgörande? Eller är det  ljuset som rör sig i riktning bort från solen? Det blir 

tydligare i flickans sätt att beskriva ljusets riktning i eftertestet. (intervjuutdrag 5) I eftertestet 

ritar hon nämligen 2 raka streck (se figur 14) från solen fram till muggen respektive koppen, 

vilket är en kvalitativt mer utvecklad förklaring av ljusets riktning: 
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Figur 14: illustration/eftertest 306

 

Intervjuutdrag 5: Intervjuare och en flicka född 2008 (eftertest 306)

Intervjuare: Hur kan den solen göra så att det blir en skugga där?

Barn: (Drar med fingret över pappret, från solen ner till skuggan.)

Intervjuare: Lyser det så?

Barn: Mm.

Intervjuare: Jaha. Kan du rita det?

Barn: Jag kan rita streck. (ritar ett streck, fram till muggen och lyfter pennan vid kanten på muggen) Så!

Intervjuare: Var går ljuset? Stannar det där?

Barn: Mm.

- - - 
Intervjuare: Här sa du att ljuset lyser från sol, titta! … från solen till muggen och så stannar det där, för 

muggen är i vägen. (visar med fingret) Hur tror du att ljuset lyser här då? (pekar på glaset)

Barn: Där ska också va ett streck!

Intervjuare: Mm… gör det, visa mig hur det blir.

Barn: (Drar ett streck fram till kanten på glaset)

Det som är intressant att lägga märke till i intervjuutdrag 5 är att flickan nu genom både ord 

och bild ger uttryck för en kvalitativt mer fullständig beskrivning av hur  ljuset rör sig rakt  

fram från solen tills något hindrar (Andersson & Bach 2004). När det gäller vad som händer 

när ljuset når fram till glaset var flickan i exemplet lite osäker (Jag vet inte) vilket leder över 

på nästa aspekt; att ljus kan hindras av något och att graden av genomskinlighet är avgörande 

för om ljuset hindras eller ej.
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4.2.4 Ljus kan hindras av något - graden av genomskinlighet avgör

Kvalitativa  förändringar  i  barns  sätt  att  beskriva att  ljus  kan hindras  av något har  också 

analyserats utifrån de förtest och eftertest där resultatet ökat med minst två poäng. Det var 

ingen ökning alls här i de första två barngrupperna. Men i barngrupp 3 var det några barn 

(n=4) som ökade sin poäng i förhållande till  denna aspekt, varav två gick från 0-2 poäng, 

vilket tyder på att de efter aktiviteten förändrat något i sitt sätt att beskriva denna aspekt. Som 

exempel från analysen återges förändringar i en pojkes beskrivningar i förhållande till att ljus  

kan hindras av något. I sitt förtest uttrycker pojken förståelse för att det krävs ljus från solen 

eller en lampa för att det ska bli skugga, men inget antyder förståelse för att ljus kan hindras 

av något, i hans första beskrivning av hur det blir skugga. Däremot berättar han om en annan 

av ljusets effekter, nämligen reflexion:

Intervjuutdrag 6: Intervjuare och en pojke född 2008 (förtest 317)

Intervjuare: Hur kan det vara så? Att det är ingen skugga där vid glaset, men vid muggen är en skugga?

Barn: Det är därför att… det är gjord av glas.

Intervjuare: mm… vad händer då? Om det lyser jättemycket på den?

Barn:  Jo det är därför, det är därför att det inte kommer någon skugga, för glas … gör ju ljus dit och dit 

och dit och dit… åt olika håll! (pekar i olika riktningar)

Intervjuare: Mhmm… Gör glaset det? Ah! Vad spännande!

Jaa… spännande, eller hur?

I citatet från förtestet (intervjuutdrag 6) beskrivs materialet på glaset (och muggen) som en 

avgörande aspekt för om det blir skugga eller ej. Därefter säger pojken att ”glas gör ju ljus dit 

och dit och dit och dit” vilket skulle kunna tolkas som att ljuset reflekteras. Det framkommer 

däremot inte någon klar uppfattning om att glas även är genomskinliga, dvs. att ljus kan skina  

igenom. I eftertestet ger däremot samma pojke en (kvalitativt) mer fullständig förklaring till 

varför det inte blir skugga vid glaset:

Intervjuutdrag 7: Intervjuare och en pojke född 2008 (eftertest 317)

- - - 
Intervjuare: Varför blir det ingen skugga där då, när solen lyser så mycket?

Barn: Det är ju därför att den e gjord av glas!

Intervjuare: Vad händer då med solens ljus?

Barn: Att den går igenom!

Intervjuare: Aha! Kan du rita vad du menar? Vadå den går igenom?

Barn: Men då behöver jag blå… (ritar ett glas med en blå penna) Glas, de brukar vara glasiga!

 - - - -
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Intervjuare: Men solen gör så att det blir skugga där? (pekar vid muggen)

Barn: Ja, det är ju därför att den är inte är gjord av glas.

Intervjuare: Mm… vad händer då med ljuset från solen? 

Barn: Det blir en skugga!

Intervjuare: Jaha och där? (pekar under glaset)

Barn: Ingen skugga. 

Intervjuare: Nej varför det?

Barn: Därför att den är gjord av glas!

Intervjuare: Ja, men vad betyder det att den är gjord av glas?

Barn: Det går… ljuset går igenom. (drar med fingret.)

Intervjuare: Ja, rita! Du bara pekar med fingret, kan du rita hur ljuset går?

Barn: (Ritar ett rakt streck från solen och rakt igenom glaset.)

Intervjuare: Såja, det var det jag ville se!

Barn: Sådär! Igenom!

Intervjuare: Jaha! Rakt igenom! 

Pojken i  intervjuutdrag 7  ger  uttryck  för  en kvalitativt  förändrad beskrivning efter  att  ha 

deltagit i aktivitet 3. Här beskrivs genomskinlighet som en avgörande aspekt hos materialet: 

”Att den går igenom” och ”Glas, de brukar vara glasiga”.  Intervjuaren ber barnet förklara 

ytterligare: ”vad betyder det att den är gjord av glas?” och då visar pojken – först med fingret 

och därefter  med en penna hur  ljuset  går rakt  igenom glaset.  Intervjun fortsätter  med en 

jämförelse mellan muggen och glaset:

Intervjuutdrag 8: Intervjuare och en pojke född 2008 (eftertest 317 forts)

Intervjuare: Och hur går det vid denna? (pekar på muggen)

Barn: (Ritar ett streck… och säger: på!)

Intervjuare: Vad händer sen?

Barn: Det blir en skugga! (pekar på skuggan)

Intervjuare: Går det bara på muggen?

Barn: Ja. Och ljuset går igenom glaset.

- - -
Intervjuare: Var slutar det gå då?

Barn: Där (pekar på ovankanten av muggen)

Barn: Och kolla på glaset, det går igenom, istället för att stanna!

Intervjuare: Ja, okey, vad spännande! Tack så mycket…

Intervjun fortsatte och intervjuutdrag 8 exemplifierar en kvalitativ förändring i ett barns sätt 

att beskriva att ljus kan hindras av något och att graden av genomskinlighet spelar avgörande 

roll för om det blir skugga eller ej. Om du däremot inte har en uppfattning om att  glaset är  
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genomskinligt, vilket gör att ljuset passerar så blir det svårt att förklara varför det är en skugga 

under muggen men ingen skugga under glaset. Flera barn löste detta genom att rita ett moln 

ovanför glaset, som i exemplet nedan (figur 15). Molnet skymmer solen - resonerar dessa barn 

- så att det inte blir någon skugga vid glaset (då inget solljus når fram). Detta är ett exempel 

på barns uppfinningsrikedom och hur de i förklaringar ofta tar vara på tidigare erfarenheter, 

t.ex. en upplevelse av vad som händer när solen går i moln:

Intervjuutdrag 9: Intervjuare och en flicka född 2008 (eftertest 302)

Intervjuare: Varför tror du att det bara är lite skugga där och mycket skugga vid muggen?

Barn: Det måste va såhär att där är en sol och där är en skugga… moln.

Intervjuare: Hur gör solen så att det blir en skugga där då?

Barn: Att den lyser jättestarkt. Där lyser det bara lite skugga för där är moln… molnen täcker solen.

Figur 15: illustration/eftertest 302

4.2.5 Det blir skugga

Den femte och sista aspekten som analyserats är förändringar i barns sätt att beskriva hur det  

blir skugga. Här handlar det om att urskilja att skugga är frånvaro av ljus och att det är ljuset  

runtomkring som skapar siluetten på skuggan. Denna förståelse bygger på att man även har 

urskiljt några av de andra aspekterna, t.ex. att det behövs ljus för att det ska bli skugga och att 

ljus kan hindras av något. Jag har analyserat hur detta har beskrivits i ett av förtesterna:

Intervjuutdrag 10: Intervjuare och en flicka född 2009 (förtest 212)

Intervjuare: Skulle du vilja rita eller berätta för mig varför det blir en skugga precis där? (pekar på 

skuggan)

Barn: För glaset och bordet det är så ljust… solen är framme, så det lyser… skuggan lyser när solen e där. 

Intervjuare: Den lyser när solen e där, ja det stämmer. Kan det va… måste det va en sol … som lyser?

Barn: Nej, det kan va också när det är mörkt.

Intervjuare: Kan det va när det är mörkt också?
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Barn: Mm…

Intervjuare: Okey… och hur ser det ut här under då? (pekar vid glaset)

Barn: Det är också en skugga.

Intervjuare: Är det också en skugga?

Barn: Mm, från det glaset. (pekar)

Intervjuare: Det är ifrån det glaset. Ser skuggorna likadana ut?

Barn: Nej, den andra är ljus och den andra är mörk (pekar först vid glaset och sen vid muggen)

Intervjuare: Den ena är… Varför tror du att det är så?

Barn: För att den… (pekar på muggen) det där glaset är mörkt och det glaset är genomskinligt (glaset)

Intervjuare: För att det är genomskinligt, ja men det är det ju. Det stämmer, Det är faktiskt jättesant.

Innan aktiviteten sa flickan i exemplet ovan (intervjuutdrag 10) att det behövs ljus för att det 

ska bli skugga: ”det är så ljust… solen är framme, så det lyser… ” Däremot verkar hon inte 

riktigt klar över hur det blir skugga: ”skuggan lyser när solen är där” och ”det kan också va 

när det är mörkt”. En grundläggande förståelse kan anas redan i förtestet: att det har att göra 

med mörker och ljus - och att skuggan vid glaset är ljusare eftersom ”glaset är genomskinligt” 

- men inget i förtestet antyder förståelse för att ljus kan hindras av något. Många barn vet att 

glas är genomskinligt  utan att  nödvändigtvis  kunna beskriva innebörden (dvs. att  ljus kan 

skina igenom). Efter att ha deltagit i aktivitet 2 beskriver samma flicka innehållet såhär:

Intervjuutdrag 11: Intervjuare och en flicka född 2009 (eftertest 212)

Intervjuare: Skulle du kunna rita eller berätta för mej hur det kan bli skuggor där?

Barn: Mm… för den (pekar på muggen) solen går ju upp där (pekar på det ljusaste 

fältet på bilden) det är därför skuggorna är där (pekar på skuggorna) när det är ljust.

- - -
Intervjuare: Okey. Men… ser skuggorna likadana ut?

Barn: Nej, den e ljus, den e mörk.

Intervjuare: Den e mörk. Okey. Men varför e den ljus tror du? (pekar på den ljusaste 

skuggan)

Barn: För att det är sånt - det är genomskinligt glas.

Intervjuare: För att det är genomskinligt glas. Ja, det är det, det stämmer ju.

Intervjuare: Men hur kan ljuset komma därifrån till dit?

Barn: Det går igenom glasen där (pekar emellan muggen och glaset)

Intervjuare: Okey. Kan du visa var ljuset går?

Barn: Eem, det går där så emellan, visar med pennan – Ojsan! (skrattar till)

Intervjuare: Du får lov att rita på pappret, det är okey. Går den där emellan?

Barn: Mm…

Intervjuare: Okey. Kan du visa mig? Kan du rita hur du menar?

Barn: Okey. (Ritar ett rakt streck mellan muggen och glaset) Så.
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Intervjuare: Där går det. Ja. Vad bra! Vad häftigt. Skuggor e ju häftigt!

Figur 16: illustration/eftertest 212. 

Strecket mellan muggen och glaset visar hur ljuset går…

I sitt eftertest (intervjuutdrag 11) håller flickan fortfarande fast vid att det finns ett samband 

mellan skuggorna och ljuset: ”solen går ju upp där… det är därför skuggorna är där … när det 

är ljust”. Hon förklarar också skillnaden mellan den mörka skuggan vid muggen och den ljusa 

skuggan vid glaset på samma sätt som tidigare: ” För att det är sånt - det är genomskinligt 

glas”. Men i den andra intervjun visar flickans beskrivning att hon börjat urskilja att ljuset har 

en  riktning  – rakt  fram och  att  ljus  kan hindras  av  något. Flickan avslutar  t.ex.  med  att 

beskriva - både verbalt och genom att dra ett streck – (figur 16) hur ljuset kan passera mellan 

muggen och glaset, dvs. där det inte hindras av något. Hon säger inte rakt ut att ljuset hindras 

vid muggen, men däremot att det kan passera mellan föremålen, vilket här har tolkats som en 

begynnande förståelse av denna aspekt. En skugga kan beskrivas som frånvaro av ljus, men 

det är ljuset som passerar bredvid föremålet som skapar skuggans siluett (Redfors 2013).
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Exemplet ovan kan även illustrera hur olika aspekter hänger nära samman och ofta bygger på 

varandra. Om ett barn först urskiljt att det behövs ljus för att det ska bli en skugga, att ljuset  

har en riktning (rakt fram) och att ljus kan hindras av något, blir det också lättare att uppfatta 

och beskriva hur det blir skugga. Det samlade resultatet från undersökningsgruppen bekräftar 

denna tolkning av hur aspekterna ofta (men inte alltid) bygger på varandra. Bland de barn 

(n=5) som fått 2 poäng på aspekten hur det blir skugga har de även urskiljt 2 till 3 av följande 

aspekter: Ljuskälla, ljusets riktning och ljus kan hindras av något.

5. Diskussion

I  kapitel  5  förs  en  diskussion  där  undersökningens  resultat  och  slutsatser  diskuteras  och 

problematiseras  i  förhållande  till  tidigare  forskningsresultat.  Dessutom  ett  avsnitt  där 

undersökningens kvalitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet diskuteras.

5.1 Resultatdiskussion

Syftet är att utifrån ett LS-projekt studera om och i så fall på vilket sätt variationsteorin kan 

bidra  till  att  skapa  goda  förutsättningar  för  lärande  i  förskolan. Barns  lärande  analyseras 

utifrån följande frågeställningar:  – Hur utvecklades barns beskrivningar av lärandeobjektet  

(vad en skugga är) under LS-projektets tre cykler? – Vilka kvalitativa förändringar kunde 

identifieras i barns sätt att beskriva vad en skugga är?

5.1.1 Resultat från aktivitet 1, 2 och 3

– Hur utvecklades  barns  beskrivningar  av lärandeobjektet  (vad en skugga är)  under LS-

projektets tre cykler? Barns sätt att beskriva vad en skugga är förändrades inte nämnvärt efter 

första  aktiviteten,  utifrån  vad  barnen  gav  uttryck  för  i  sina  förtest  respektive  eftertest. 

Resultatet i barngrupp 1 visar att barn inte nödvändigtvis lär särskilt mycket om ett innehåll 

även om de ger intryck av att vara både intresserad och engagerade. Intentionerna var goda 

men de möjliga kritiska aspekterna synliggjordes inte särskilt väl under första aktiviteten. LS-

teamet ville synliggöra fler aspekter i den reviderade aktiviteten, bl.a. genom ett nytt moment 

där clownen hade med sig ljus-lådor. Tanken var att illustrera att  ljus har en riktning  (rakt  

fram) och att ljus kan hindras av något. Resultatet av Aktivitet 2 gav en ökning av det totala 

resultatet med 76 %. Ljusets riktning synliggjordes inte särskilt väl eftersom ljus-lådorna av 

misstag hade placerats på varsin stol istället för på golvet.  Hur det blir skugga illustrerades 
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däremot tydligt för barnen med hjälp av kontrasten mellan kammen, glasskivan och handen. – 

Det blir inte alltid som man tänkt sig, men det kan bli bra ändå!  Inför sista genomförandet 

hade aktiviteten reviderats ytterligare och det Variationsteoretiska perspektivet fick nu större 

utrymme  och  användes  på  ett  mera  medvetet  sätt.  Den  här  gången  ökade  barngruppens 

medelpoäng i förhållande till samtliga fem kategorier, vilket tyder på att de barn som deltog i 

Aktivitet 3 gavs störst möjlighet att urskilja de aspekter som kan vara avgörande att få syn på 

för att förstå vad en skugga är. 9 av 11 barn ökade sitt resultat, vilket tyder på att majoriteten i 

barngrupp 3 förändrat något i sitt sätt att uppfatta innehållet – och därmed lärt något nytt.

5.1.2 Förskolebarns förståelse av naturvetenskapliga fenomen - Vad är skugga?

I den fördjupade analysen har några förskolebarns lärprocesser analyserats med fokus på att 

identifiera och exemplifiera kvalitativa förändringar i barns sätt att beskriva innehållet före 

och  efter  att  ha  deltagit  i  en  aktivitet  där  innehållet  behandlats.  –  Vilka  kvalitativa  

förändringar kunde identifieras i barns sätt att beskriva vad en skugga är?

Resultatet av den fördjupade analysen visar att ljuskälla är den mest grundläggande aspekten 

(av de 5 möjliga kritiska aspekter som LS-teamet identifierat) - men även den aspekt som flest 

barn gett uttryck för att urskilja, utifrån deras sätt att beskriva vad en skugga är. Barnet i det 

första exemplet (4.2.1) ger uttryck för att ha utvecklat sin förklaringsmodell, från att i förtestet 

mest tala om en cirkel som är rund, till att beskriva ljuset som en avgörande aspekt för att det 

ska bli skugga: ”för de e ljust” och gav även uttryck för att ljus kan komma från olika källor 

(generalisering  av  aspekten  ljuskälla)  ”Solen… det  kan  va  en  lampa,  ficklampa.”  Denna 

aspekt kan tänkas vara den mest grundläggande för lärandeobjektet Vad är en skugga? Om du 

inte har urskiljt ljus som en avgörande aspekt, så blir det även svårt att urskilja och beskriva 

hur det blir skugga. Samtliga fem möjliga kritiska aspekter är dessutom kopplade till  ljuset,  

eftersom skugga även kan betraktas som en av ljusets effekter (Redfors 2013).

Nästa aspekt – att ljuskällan avger ljuspartiklar (ljusvågor) har i tidigare forskning beskrivits 

som en avgörande aspekt för att förstå vad en skugga är (Andersson & Bach 2004). Det var 

även en central del av LS-teamets diskussion då möjliga kritiska aspekter identifierades som 

en förberedelse inför projektet. Resultatet från LS-projektets tre cykler visar dock med stor 

tydlighet att ljuspartiklar (eller ljusvågor) är alltför abstrakt för många 4-5 åringar att tala om. 

I resultatet från min fördjupade analys har jag sett exempel på väl underbyggda förklaringar 

av  vad  en  skugga är,  där  ljuspartiklar  och  ljusvågor  överhuvudtaget  inte  nämns.  Kanske 
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ljuspartiklar inte behöver betraktas som någon särskilt avgörande aspekt för att utveckla en 

fullgod förståelse för vad en skugga är? – åtminstone inte för alla förskolebarn.

Ljusets riktning är inte heller någon självklarhet för barn. Flickan i exemplet (4.2.3) uttryckte 

en osäkerhet  i  sitt  förtest  när det  gäller  denna aspekt.  Det var otydligt  ifall  det  är solens  

rörelse som är avgörande, eller om det är ljuset som rör sig i riktning från solen. Flickan gav 

uttryck för att ha utvecklat sitt sätt att beskriva ljusets riktning, efter aktiviteten då hon - både i 

ord och genom att rita streck - visade hur ljus rör sig rak fram (tills något hindrar). 

Ljus kan hindras av något och graden av  genomskinlighet avgör. Pojken i exemplet (4.2.4) 

talade om genomskinlighet redan i förtestet, men det är inte självklart att barn kan beskriva 

vad det innebär att ett glas är genomskinligt. Efter att ha deltagit i aktivitet 3 uttryckte den här 

pojken ett kvalitativt mer omfattande sätt att beskriva genomskinlighet: ”Det går igenom… 

ljuset går igenom” och visade även med fingret hur ljuset kan gå rakt igenom glas. När det 

gäller muggen så beskrev pojken hur ljuset stannar vid kanten: ”På…” vilket visar att han 

även har urskiljt att ljus kan hindras av något. Det var många barn som kunde säga att glas är 

genomskinliga,  men betydligt  färre som kunde beskriva att  ljus kan passera eller  hindras, 

beroende på materialet. Om du inte urskiljt innebörden i att glaset är genomskinligt så blir det 

även svårt att förklara varför det är en skugga vid muggen, men ingen skugga under glaset. 

(Flera barn löste detta problem genom att rita ett moln ovanför glaset.)

Den femte aspekten Hur det blir skugga, har utifrån resultatet visat sig bygga på att man även 

har urskiljt några av de andra aspekterna. Här handlar det alltså om förmågan att uppfatta och 

beskriva att skugga är frånvaro av ljus och att det är ljuset runtomkring som skapar siluetten 

på skuggan. För att uppfatta detta bör du även ha urskiljt att det krävs ljus för att det ska bli 

skugga och att ljus  kan hindras av något.  I analysen beskrivs lärandeprocessen hos ett barn 

som utvecklat en mer avancerad förståelse efter att ha deltagit i aktivitet 2. Hon avslutar med 

att både rita och berätta om hur ljus kan passera mellan muggen och glaset, dvs. där ljuset inte  

hindras av någonting. Detta exempel illustrerar även hur aspekterna hänger nära samman och 

hur barnet bit för bit kan bygga vidare på sina tidigare förklaringar och på så vis utveckla en 

alltmer fullständig förklaring av vad en skugga är.

 Resultatet  av  den  fördjupade  analysen  visar  alltså  att  ljuskälla  verkar  vara  den  mest  

grundläggande aspekten (av de 5 möjliga kritiska aspekter som LS-teamet identifierat) - men 
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även  den  aspekt  som  flest  barn  gett  uttryck  för  att urskilja.  Resultatet  visar  även  att 

ljuspartiklar (eller ljusvågor) verkar vara alltför abstrakt för många 4-5 åringar att tala om. 

Det är dessutom svårt att synliggöra denna aspekt rent konkret. Men ljuspartiklar kanske inte 

behöver  betraktas  som en  möjlig  kritisk  aspekt  för  att  förstå  och  kunna beskriva  vad en 

skugga är, eftersom min analys visar exempel på väl underbyggda förklaringar av  vad en 

skugga är fastän ljuspartiklar och ljusvågor överhuvudtaget inte nämndes. Ljusets riktning är 

inte heller någon självklarhet för barn att urskilja. - Är det till exempel solens rörelse som är 

avgörande här? - Eller handlar det om att ljuset rör sig i riktning från solen? Det var många 

barn som sa att glas är genomskinliga, men betydligt färre kunde beskriva principen - att ljus  

kan passera eller hindras, beroende på materialet. Om du inte urskilt innebörden i att glaset 

är genomskinligt så blir det även svårt att förklara varför det är en skugga vid muggen, men 

ingen skugga under glaset. Den femte aspekten Hur det blir skugga, har i analysen visat sig 

bygga på att du dessutom har urskiljt några av de andra aspekterna. Här handlar det alltså om 

förmågan  att  uppfatta  och  beskriva  att  skugga  är  frånvaro  av  ljus och  att  det  är  ljuset  

runtomkring som skapar siluetten på skuggan. För att uppfatta detta bör du även ha urskiljt att 

det krävs ljus för att det ska bli skugga och att ljus kan hindras av något. Exemplen i analysen 

visar även hur aspekterna hänger nära samman och hur barn bit för bit kan bygga vidare på 

sina tidigare förklaringar.

5.1.4 Variation – en nyckel till lärande?

Syftet är att utifrån ett LS-projekt studera om och i så fall på vilket sätt variationsteorin kan 

bidra till att skapa goda förutsättningar för lärande i förskolan. För att sammanfatta resultatet 

från projektets tre cykler kan konstateras att den procentuella ökningen i resultatet från förtest 

till eftertest har blivit större för varje gång, vilket kan tänkas spegla den utveckling som skett 

när det gäller på vilket sätt innehållet presenterades i de tre aktiviteterna. Variationsteorins 

syn på lärande har präglat genomförandet i allt högre utsträckning. Det faktum att sex barn 

har  ökat  sitt  individuella  resultat  med  så  mycket  som 30-70% antyder  att  barns  sätt  att 

uppfatta och beskriva ett lärandeobjekt kan förändras avsevärt efter att ha deltagit vid en enda 

undervisningsaktivitet.  Ett barn ökade sitt  resultat med så mycket som 7 poäng. Det är ett 

exempel som illustrerar vilken ansenlig individuell utveckling som en aktivitet i vissa fall kan 

resultera i - när det gäller att utveckla ett kvalitativt förändrat sätt att uppfatta och beskriva ett 

innehåll. Samtidigt kan det konstateras att långt ifrån alla barn i eftertesterna gav uttryck för 

att ha lärt något nytt om innehållet under aktiviteten (i betydelsen – kvalitativt förändrade sätt 
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att beskriva lärandeobjektet). Många barn hade ett i stort sett oförändrat resultat. De barn som 

deltog i studien har bara varit med på en aktivitet som pågick i ca 20-30 min och därefter har 

deras lärande av innehållet analyserats. Givetvis är det inte rimligt att tänka sig att alla barn 

lär samma sak vid ett och samma tillfälle. Det optimala vore förstås att arbeta med innehållet 

ljus och ljusets effekter en längre period, där skuggor kan vara en av flera innehållsaspekter. 

Men genom att jämföra resultatet från en aktivitet som revideras och sedan genomförs i en 

annan barngrupp kan det säga mycket om vilken del av innehållet som barnen lyckats urskilja 

och vad som förändrats i deras sätt att beskriva innehållet. 

5.2 Studiens kvalitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet

Det är även på sin plats att diskutera resultatens kvalitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

De resultat som presenteras i föreliggande rapportering av ett LS-projekt bygger på empiriska 

data  från  en  fenomenografiskt  inriktad  studie  där  barns  sätt  att  beskriva  ett  innehåll  har 

analyserats både vid en första bedömning och under en fördjupad analys. Resultaten bygger 

på kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där intervjuare och intervjuperson tillsammans är 

medskapare av ett samtal kring innehållet, och forskaren beskrivs som ett  tolkande redskap 

(Patel  & Davidsson 2003; Denscombe 2009). I syfte att  öka undersökningens kvalitet och 

tillförlitlighet genomfördes en andra bedömning av en tredjedel av materialet genom att ännu 

en person tolkade och skattade barnens svar med hjälp av videodokumentationen. Resultatet 

visade på en enhetlig bedömning då skillnaden var 0-1 poäng totalt  -  vilket  tyder  på hög 

interbedömarreabilitet (Patel & Davidsson 2003, s.101). När det gäller tillförlitligheten i den 

fördjupade analysen kan innehållsvaliditet uppnås genom en logisk analys där hänvisningar 

görs  till  den  teoretiska  ramen  för  undersökningen.  Analysen  bygger  på  kvalitativa 

förändringar i barns beskrivningar av 5 möjliga kritiska aspekter av lärandeobjektet,  vilket 

kan sägas vara ett  logiskt tillvägagångssätt  inom LS-modellen.  Centrala  begrepp från den 

Variationsteoretiska och fenomenografiska ansatsen har alltså omvandlats till variabler i det 

skattningsschema som  har  använts  som  ett  instrument  vid  bearbetning  av  det  empiriska 

materialet,  samt  för  mätning  av  resultatet.  Den  samtidiga  validiteten (Patel  & Davidsson 

2003, s.100) handlar om att använda en annan teknik för att mäta samma sak. Denna variabel 

kan sägas ha ökat tillförlitligheten i resultaten genom att barnen både fick rita och beskriva 

med ord hur de uppfattade innehållet. 
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Generaliserbarheten när det gäller resultaten från förtest respektive eftertest är inte särskilt 

hög. Trots att det gjorts en strukturerad och logisk bearbetning av det empiriska materialet är 

det viktigt att tänka på att resultaten gäller  dessa barn som alltså vid ett tillfälle vardera har 

deltagit vid en aktivitet och intervjuats före och efter aktiviteten. Mer forskning behövs innan 

några generella slutsatser kan dras. Det finns däremot en del andra resultat från studien där 

generaliserbarheten kan påstås vara högre än när det gäller barnens resultat i testerna. Det kan 

bland annat handla om LS-modellen som redskap inom förskolans pedagogiska praktik och 

didaktisk kunskap om hur ett naturvetenskapligt innehåll (skugga) kan behandlas i förskolan. 

Även här behöver resultaten dock jämföras med annan forskning innan det kan dras några 

generella slutsatser.

5.3 Learning study som modell för utveckling av barns lärande

Forskning  pågår  kring  hur  LS-modellen  kan  vidareutvecklas  och  anpassas  till  förskolans 

verksamhet  (Ljung-Djärf  & Holmqvist  Olander 2013).  Denna uppsats  kan därför  även bli 

inlägg i debatten kring möjligheter och utmaningar för LS i förskolan.

5.3.1 Förskolebarns lärande under ett Learning study projekt

Resultat från tidigare studier har visat att LS-modellen fungerar väl i förskolans kontext och 

att både barn och pedagoger lär med hjälp av metoden (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 

2013) vilket även föreliggande studie har bekräftat,  eftersom det visat sig att LS-modellen 

lämpar sig väl för denna typ av praxisnära undersökningar. Även om långt ifrån alla barn 

ökade sitt resultat så visar ändå det samlade resultatet på ett lärande bland barn som deltagit i 

projektet. Det är inte rimligt att tänka sig att alla barn i en grupp vid ett enda tillfälle ska ge 

uttryck för att ha lärt om innehållet. I barngrupp 1 var ökningen minst - vilket dock bekräftar  

behovet av att mera medvetet rikta barns uppmärksamhet mot ett  innehåll  och dess möjliga 

kritiska aspekter. Med hänvisning till det förbättrade resultatet till följd av varje revidering 

(som innebar ett mer utpräglat sätt att använda mönster av variation) så visar resultatet att LS 

och Variationsteorin kan bidra till att skapa goda förutsättningar för förskolebarns lärande. 

5.3.2 Vilket lärande är det som utvärderas?

LS-modellen har fått en del kritik för att tester används för att utvärdera förskolebarns lärande 

(Mosvold & Bjuland 2011; Pramling Samuelsson 2010). Men utan någon form av tester blir 
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det svårt att utvärdera barns lärande och - hur ska man då kunna utvärdera om verksamheten 

når upp till målen som formulerats i läroplanen?

Mosvold och Bjuland (2011) kritiserar det tekniska språk som används för att analysera och 

beskriva barns lärprocesser i rapporter om LS-projekt och menar att man på inga villkor bör 

utvärdera förskolebarns individuella kunskaper. De föreslår att LS-projekt i förskolan enbart 

bör  analyseras  utifrån  ett  grupp-perspektiv. Bedömning  och  utvärdering  av  förskolebarns 

lärande har blivit ett känsligt område i förskolan efter att det i förskolans läroplan  Lpfö 98 

(Skolverket 2006) klargjordes att barnen på intet sätt skulle utsättas för några ”psykologiska 

tester” – en formulering som gjorde att  alla typer av test fick dåligt rykte och i stort sett 

bannlystes från förskolans verksamhet. I den reviderade läroplanen (Skolverket 2010) betonas 

att varje barns utveckling och lärande ska dokumenteras regelbundet och systematiskt, vilket 

gör att det också blir  möjligt  att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet utifrån det 

innehåll som formulerats i styrdokumenten. Även Pramling Samuelsson (2010) förhåller sig 

kritisk till att med hjälp av systematiska metoder testa förskolebarns individuella kunskaper. 

Hon  menar  att  det  ingår  i  förskollärares  kompetens  att  kunna  följa  och  utvärdera  barns 

utveckling  utifrån  den  dagliga  samvaron  med  barnen.  Den  lärandesyn  som  förespråkas 

handlar om att förstå, skapa mening och förståelse för sin omvärld Barns lärande betraktas 

som en pågående process vilket innebär att det blir mer meningsfullt att följa barns utveckling 

över tid än att mäta vad de kan vid en speciell tidpunkt.  (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson  2003).  Syftet  med  förtest  och  eftertest  är  (i  detta  LS-projekt)  att  få  syn  på 

förändringar i barns sätt att beskriva ett visst innehåll -  vilket speglar en kvalitativ syn på 

barns lärande, dvs. att skapa mening och förståelse (Marton et al. 1977). Här handlar det inte 

om vilket  barn som har  fått  högst  poäng eller  bäst  resultat,  utan snarare  om  varje  barns 

utveckling i förhållande till sin egen utgångspunkt. Om något barn gett intryck av att inte ha 

lärt sig något, betraktas det inte som ett misslyckande hos barnet, utan snarare som en brist i 

pedagogernas sätt  att presentera innehållet.  Här definieras  lärande ur ett fenomenografiskt 

perspektiv,  dvs.  att  se  på  kvalitativa  förändringar i  barns  sätt  att  beskriva  ett  innehåll. 

Möjligheten att analysera undervisning och barnintervjuer inom ramen av ett LS-projekt kan 

generera  ny  kunskap  om hur  barn  lär,  men  även  mer  specifika  kunskaper  om hur  olika 

aspekter  av  ett  lärandeobjekt kan  synliggöras  för  barn  genom  att  medvetet  nyttja  olika 

mönster av variation och invariation. I förskollärares uppdrag att skapa goda möjligheter för 

lärande i förskolan (Skolverket 2010) är denna typ av kunskaper ovärderliga.
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5.3.3 Barnets perspektiv och innehållsperspektivet

Mosvold och Bjuland (2011)  stötte  på vissa dilemman och svårigheter  då  de prövade att 

tillämpa LS-modellen i norsk förskola eftersom de såg en motsägelse mellan att fokusera på 

lärandeobjekt i första hand eller att fokusera på barnen. Även Doverborg m.fl. beskriver en 

sådan ”spänning mellan barnets perspektiv och kunskapsområdets” (Doverborg, Pramling & 

Pramling Samuelsson 2013, s. 51). De menar dock att det krävs en lärare som är aktiv genom 

att  inspirera barnen,  väcka deras intresse och rikta deras uppmärksamhet mot ett  specifikt 

innehåll. Istället för att  ersätta barnets egen berättelse bör denna kompletteras  med ännu ett 

perspektiv,  t.ex.  genom  att  nya  begrepp  introduceras.  På  så  vis  undviks  de  båda 

ytterligheterna, där pedagogen  bara bekräftar barnets perspektiv eller alternativt för in nya 

perspektiv utan förankring i barnets tidigare förståelse. Att kunna hantera denna dubbelhet 

beskrivs som en central kompetens hos läraren (ibid. 2013). 

5.3.4 ”Kritiska ögonblick” – att urskilja mönster och se samband

Resultatet från vår studie är ett exempel på hur pedagoger kan introducera ett innehåll för 

barn  och  samtidigt bygga  vidare  på  barns  erfarenheter.  Inramningen  med  clownen  och 

cirkustemat var sannolikt bekant för flera barn sedan tidigare och samtliga barn hade egna 

erfarenheter  av  solen,  skuggor  och  lampor.  Det  som var  nytt  för  barnen  var  att  försöka 

beskriva de fysikaliska sambanden t.ex. mellan solen/ljuset och att det blir en skugga. Inom 

den  konstruktivistiska  kunskapstraditionen  talas  om  tankestrukturer,  som  hjälper  oss  att 

organisera  vårt  tänkande,  lösa  problem,  förstå  och  tillämpa  kunskap  i  nya  situationer 

(Andersson & Bach 2004). Att lära kan handla om att lösa problem och se nya samband eller 

inse  vilka  konsekvenser  de nya  kunskaperna  får  (ibid.  2004).  Holmqvist  (2004)  talar  om 

kritiska ögonblick för att beskriva det som händer precis i den stund då du lyckats urskilja 

något som förändrar din förståelse av omvärlden. Det är i sådana ”kritiska ögonblick” som vi 

lär  oss  (ibid.  2004).  Förståelse  handlar  alltså  om  att  se  mönster  och  samband  ”Aha- 

upplevelser uppstår när bitarna faller på plats” (Gärdenfors 2009, s.45). Därför är det viktigt 

att  sätta  in  kunskapsinnehållet  i  ett  större  sammanhang  – för  att  barn ska  kunna  urskilja  

mönster och få djupare förståelse. 

5.3.5 Lärande och social utveckling: Att veta - eller att vara?

När det gäller synen på barns lärande så menar Mosvold & Bjuland (2011) att den norska 

förskolan representerar en annan syn på förskolebarns lärande än den som ligger till grund för 

LS-modellen. Inom norsk förskoletradition förknippas barns lärande framförallt med social 
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utveckling – dvs.  att vara, snarare än  att veta (ibid. 2011). Men utifrån den forskning och 

litteratur  som presenterats  i  denna uppsats  kan konstateras  att  LS modellen  bygger  på en 

kvalitativ syn på kunskap och lärande, vilket innebär att det inte finns ett rätt svar utan snarare 

flera kvalitativt skilda sätt att uppfatta och beskriva ett innehåll (Marton & Booth 2000). LS-

modellen bygger också på en syn på lärande där kunskap betraktas som en process, där det 

handlar om att se mönster,  skapa mening och förståelse (Gärdenfors 2010). Denna syn på 

lärande  bygger  på  att  barnet  är  delaktigt  i  sitt  eget  lärande  -  de  har  en  inre  drivkraft, 

kunskapstörst,  lust  att  lära.  Jag ser inget  motsatsförhållande  mellan  att  vara och  att  veta. 

Snarare kan det vara så att nya kunskaper - att veta – även förändrar ditt sätt att vara? Varje 

gång som vi lär oss något nytt förändras också vårt sätt att se på världen (Marton & Booth 

2000). Genom att analysera barns lärprocesser under ett LS-projekt kan konstateras att många 

barn är engagerade, nyfikna,  vill lära. Att sen  ”AHA upplevelsen” (den härliga känslan då 

man lär något nytt) dessutom kan bidra till att stärka barns självkänsla - ser jag som en bonus.

5.4 Naturvetenskap i förskolans praktik

Det naturvetenskapliga området har lyfts fram på ett tydligare sätt i den reviderade läroplanen 

(Skolverket 2010). Det är därför angeläget att undersöka hur ett naturvetenskapligt innehåll 

kan kommuniceras och hur goda möjligheter skapas för förskolebarn att utveckla förståelse 

för naturvetenskapliga fenomen i sin omvärld. Resultatet från vår studie kan därför bidra med 

ny kunskap även till detta forskningsfält.

5.4.1 Relationen mellan tanke och känsla

Fleer har undersökt hur tanke och känsla kan förenas när barn utforskar ett naturvetenskapligt 

innehåll. Studien visar på ett nära samband mellan barns intellekt och känslomässiga aspekter 

t.ex. motivation och engagemang. En spännande berättelse med naturvetenskapligt innehåll 

kan motivera barn att engagera sig med både tanke och handling i vetenskapliga aktiviteter - 

eftersom berättelsen ger aktiviteten mål och mening för barnen. Händelser kan även laddas 

känslomässigt via en rollkaraktär, då barn ofta känner empati och vill hjälpa karaktären ur 

knipan.  Resultatet  från  LS-projektet  -  Vad  är  en  skugga bekräftar  detta  samband  mellan 

känslomässigt  engagemang  och  motivationen  att  utforska  ett  naturvetenskapligt  innehåll. 

Genom att skapa en spännande berättelse som byggdes upp omkring problematiken kring hur 

man  kan  få  en  skugga  att  försvinna  -  placerades  lärandeobjektet  in  i  ett  meningsfullt 

sammanhang. Barnen i LS-projektet ville gärna hjälpa clownen och blev även motiverade att 
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engagera sig i den gemensamma lärprocessen. Berättelsen bildade en gemensam ram inom 

vilken barnen tillsammans kunde utveckla sin förståelse för ett naturvetenskapligt innehåll.

5.4.2 Kan lek bidra till barns lärande om ett lärandeobjekt?

Det pågår en diskussion kring relationen mellan lek och lärande i förskolan, inte minst nu när 

läraruppdraget – att undervisa har skrivits fram tydligare i styrdokumenten och så även det  

intentionella lärandet, dvs. lärande kring ett specifikt innehåll. I flera tidigare studier har det 

dragits  som slutsats  att  leken bör hållas  utanför de planerade lärandesituationerna  (Thulin 

2006; Thulin 2011; Holmqvist,  Tullgren & Brante 2010). LS-teamet valde att väva in det 

naturvetenskapliga  innehållet  -  vad  är  skugga i  en  berättelse.   Det  finns  forskning  som 

föreslår att förskolebarn bör utforska naturvetenskapliga fenomen i ett naturligt sammanhang 

(Siri & Kremer 2011) och gärna med lekfulla inslag  (Segal & Cosgrove 1993; Fleer 2013) 

som inbjuder barnen att engagera sig känslomässigt i lärandet (Fleer 2013). Pedagogen har en 

aktiv roll, inte minst när det gäller att undervisa; att peka på centrala aspekter av innehållet 

och att introducera nya begrepp för barnen (Fleer 2013, Andersson & Bach, 2004). Resultat 

från tidigare forskning (Fleer 2013) visar även att barn har stor hjälp av förmågan att pendla 

(flicker)  mellan  fantasi  och  verklighet  då  de  försöker  föreställa  sig  abstrakta 

naturvetenskapliga  fenomen.  Clownen  bidrog  till  att  väcka  barnens  fantasi,  intresse  och 

engagemang  –  vilket  sedan  kunde  kanaliserades  vidare  genom  att  rikta  barnens 

uppmärksamhet mot det naturvetenskapliga innehållet. 

Tidigare studier har dragit slutsatsen att leken bör hållas utanför planerade lärandesituationer 

(Thulin 2006; Thulin 2011; Holmqvist, Tullgren & Brante 2010). eftersom de vuxna annars 

gärna förvandlar lärtillfällen till lek, genom att prata ”lekspråk” med barnen eller svara med 

fantasiberättelser på barnens frågor istället för att fokusera på innehållet (Thulin 2006; Thulin 

2011; Holmqvist, Tullgren & Brante 2010). ”Först när lärarna släpper alla fantasilekar blir 

lärandeobjektet  tydligare  för  barnen och ett  lärande  blir  möjligt”  (Ljung-Djärf  & Wennås 

Brante 2012).  Det man egentligen säger är att pedagogens sätt att  relatera till innehållet är 

avgörande för vad barnen ges möjlighet att lära (Ljung-Djärf, Magnusson, & Peterson 2013). 

Om barns frågor och funderingar kring innehållet besvaras på ett oseriöst sätt – t.ex. genom 

påhittade fatasiberättelser (Thulin 2011) ges inte barnet möjlighet att få svar på sina frågor. 

Om pedagogen pratar med ”lekspråk” eller förser insekter med mänskliga egenskaper (Thulin 

2006) försvinner också barnets möjlighet att lära något om innehållet. Men är det egentligen 
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leken i sig som är problemet? Eller kan det vara pedagogens brist på kunskap om innehållet 

som gör att både pedagoger och barn tappar fokus på det gemensamma målet för lärandet? 

Flera studier har kommit till slutsatsen att innehållet lätt kan tappas bort om det presenteras på 

ett alltför lekfullt sätt (Ljung-Djärf, Magnusson, & Peterson 2013; Thulin 2006; Thulin 2010; 

Holmqvist, Tullgren & Brante 2010). Resultatet från föreliggande studie tyder snarare på att 

leken kan bidra  till att fånga barns intresse och  behålla deras fokus på innehållet. Så länge 

pedagogerna klarar av att hålla kvar ett tydligt fokus på innehållet (dvs.  lärandeobjektet) så 

fungerar det alldeles utmärkt med en lekfull inramning. Det är viktigt att betona att LS-teamet 

var väl förberedda inför genomförandet - med goda kunskaper både om lärandeobjektet och 

Variationsteoretiska perspektiv på barns lärande. Det gäller alltså att pedagogen är medveten 

om vad som är syftet  med aktiviteten och vad som ska synliggöras för barnen (Wernberg 

2006). Vi använde oss av en pedagog som länk mellan clownen och barnen - och som även 

kunde bidra till att hålla kvar fokus på innehållet. Kanske att länken har hjälp barnen att växla 

– flicker (Fleer 2013) mellan lärandeobjektet skugga och den fantasifulla inramningen.

5.5 Learning study som pedagogiskt redskap i förskolans praktik

Även pedagoger lär under ett LS-projekt: t.ex. att använda Variation på ett medvetet sätt i sin 

pedagogiska praktik, men även att analysera undervisning och följa barns lärprocesser.

5.5.1 Learning study som metod för att utveckla ny kunskap om barns lärande

Varje LS-projekt bidrar med ny kunskap - dels om det specifika innehållet och hur det kan 

behandlas  och  dels  med  nya  perspektiv  på  lärande,  som  kan  bidra  till  att  utveckla  den 

Variationsteoretiska lärandeteorin. (ibid. 2005). Det LS-projekt som här har rapporterats har 

bland annat  genererat  ny kunskap om hur  ett  naturvetenskapligt  innehåll  kan behandlas  i 

förskolan, med särskilt fokus på att synliggöra och skapa förutsättningar för barn att urskilja 

möjliga kritiska aspekter av vad en skugga är. Förutom att barnen som deltar förhoppningsvis 

lär under en LS, finns det även forskning som visat att lärare lär med hjälp av LS-modellen 

(Holmqvist & Tullgren 2009a, b, c, d; Holmqvist, Tullgren & Brante 2010; Ljung-Djärf 2011; 

Ljung-Djärf,  Magnusson  & Peterson  2013;  Tullgren  2010). Resultatet  från  ett  annat  LS-

projekt med naturvetenskapligt innehåll har visat att pedagogens förhållningssätt kan vara lika 

viktigt  som att  hitta  de  kritiska  aspekterna (Tobiasson Svensson & Torngren  2010). Den 

slutsatsen diskuteras i nästa avsnitt.
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5.5.2 Pedagogens förhållningssätt till lärande

Tidigare forskning har visat att pedagogens förhållningssätt är lika viktigt för resultatet av ett 

LS-projekt  som att  hitta  de  kritiska  aspekterna  (Tobiasson  Svensson  & Torngren  2010). 

Utifrån en noggrann analys  av fem LS-projekt i förskolan har Ljung-Djärf och Holmqvist 

Olander (2013) identifierat fyra områden där skolan och förskolan verkar skilja sig åt i sitt 

synsätt. Ett av dessa områden är pedagogens förhållningssätt till lärande. Inom förskolan finns 

en tradition där pedagoger inte vill kräva att barn måste lära sig något, utan lärandet ska helst 

uppstå spontant under fria aktiviteter, vilket har bidragit till att förskollärare inte är vana vid 

att  fundera  kring  nödvändiga  förutsättningar  för  lärande.  Utgångspunkten  är  att  barn  är 

kompetenta och kan lära och utforska på egen hand. Pedagogens uppdrag blir följaktligen att 

på bästa möjliga sätt utmana barnen i deras kunskapssökande t.ex. genom att uppmuntra och 

inspirera samt erbjuda goda möjligheter till lärande (Skolverket 2010). Men hur kan vi skapa 

goda möjligheter till lärande om vi inte har definierat vare sig för oss själva eller för barnen 

vad som är målet för lärandet? - Hur kan vi pedagoger skifta fokus från göra till lära? Risken 

finns att denna typ av frågor hamnar i bakgrunden, när  görandet fokuseras i planeringen. I 

förskollärarens uppdrag ingår att utvärdera och reflektera kring barns lärande och att planera 

pedagogiska  aktiviteter  utifrån  ett  bestämt  innehåll  (Holmqvist  Olander  2013;  Skolverket 

2010). Här kommer LS-modellen in som ett utmärkt redskap för att kunna planera, utveckla, 

analysera och dokumentera barns lärande utifrån ett specifikt innehåll.  Nya kunskaper och 

insikter som pedagogen kan tänkas utveckla under en sådan process kan även bidra till att 

förändra pedagogens förhållningssätt till barns lärande.

5.5.3 Förändrat fokus – från att göra till att synliggöra

Efter att ha analyserat genomförande och resultat från vårt LS-projekt kan konstateras att de 

tre lärarstudenter som deltog under processens gång utvecklat sitt förhållningssätt till lärande. 

Variationsteorins  syn  på  lärande  har  präglat  planering  och  genomförande  i  allt  högre 

utsträckning efterhand som projektet  pågick.  Utvecklingen under projektets  tre cykler  kan 

även beskrivas som en rörelse från att göra i aktivitet 1 - till att synliggöra i aktivitet 3. 

Pramling  Samuelsson & Pramling  (2008) var  tidigt  ute  med att  beskriva denna  görande-

kultur som är så vanlig inom förskolan. Första aktiviteten påminner om detta förhållningssätt. 

Vid planeringen diskuterades framförallt  vad vi skulle  göra för att  introducera  fenomenet 
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skuggor för barnen. Genomförandet blev också väldigt kort. När samtalet kring skuggor hade 

pågått  en stund var  det  svårt  för pedagogen att  hålla  liv  i  diskussionen eftersom barnens 

intresse  helt  och  hållet  hade  fått  styra.  Det  fanns  ingen  tydlig  inriktning  i  den  första 

planeringen för hur vi skulle gå vidare i lärandet efter att innehållet presenterats för barnen. 

Barns sätt att beskriva  vad en skugga är  förändrades inte nämnvärt  efter första aktiviteten 

(baserat på vad barnen gav uttryck för i sina förtest respektive eftertest). Jag hade förväntat 

mig en större ökning i resultatet eftersom många barn verkat så intresserade och engagerade 

under aktiviteten. Den typen av förväntningar speglar ett vanligt antagande inom förskolan, 

nämligen  att  barn  lär  automatiskt  -  bara  de  har  roligt  och  får  göra  och  uppleva  saker 

(Landgren, Svärd & Wennås Brante 2013; Ljung-Djärf & Tullgren 2011; Tullgren 2004). Här 

ser  jag  värdet  av  att  rent  konkret  utvärdera  barns  lärande  om ett  bestämt  innehåll.  Om 

pedagoger bara utvärderar lite allmänt hur det gått under senaste veckan utan några speciella 

mål för lärandet så är det lätt att dra förhastade slutsatser; ”Barnen har ju varit aktiva och 

engagerade – de har säkert lärt sig jättemycket”. Vid planeringen av den andra aktiviteten 

infördes ett nytt moment där clownen skulle ha med sig två ljus-lådor så att barnen kunde 

undersöka skuggor  tillsammans  med clownen.  För varje  gång som aktiviteten  reviderades 

användes  Variationsteorin  på  ett  mer  utpräglat  sätt  och  samtalet  fick  ett  nytt  fokus  vid 

planering och analysmöten från att göra till att synliggöra – i betydelsen hur vi på bästa sätt 

kunde  synliggöra  fler  möjliga kritiska aspekter  för barnen med hjälp av olika mönster  av 

variation. I tredje och sista aktiviteten användes ljus-lådorna återigen, men planeringen var 

ännu mer genomarbetade och vid flera moment förekom nu upprepning av centrala sekvenser 

i  genomförandet.  Det  förändrade  förhållningssättet  som  här  har  beskrivits  stämmer  väl 

överens med resultatet  från ett  annat  LS-projekt  som visat  att  Variationsteorin kan hjälpa 

pedagoger  att  skifta  fokus  från  att  göra till  att  lära inom förskolans  naturvetenskapliga 

praktik (Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson 2013). När pedagogerna skiftade fokus och blev 

medvetna om sitt sätt att kommunicera innehållet, så förändrades även barnens lärande till det 

bättre. LS-projektet har gett mig nya insikter om  barns lärande i allmänhet och om  barns 

förståelse för skuggor i synnerhet. Mitt förhållningssätt till lärande har förändrats genom att 

det Variationsteoretiska perspektivet har prövats i förskolans praktik. Det handlar inte längre 

bara om vad jag vill  göra tillsammans med barnen utan även om vad jag vill  synliggöra för 

barnen,  vilket ger lärande i  förskolan en helt  ny innebörd (Ljung-Djärf & Wennås Brante 

2012). 
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6. Slutsatser

Syftet är att utifrån ett LS-projekt studera om och i så fall på vilket sätt variationsteorin kan 

bidra till att skapa goda förutsättningar för lärande i förskolan. Resultatet av undersökningen 

visar att LS-modellen och Variationsteorin fungerar väl som pedagogiska redskap i förskolans 

verksamhet, vilket även andra studier har indikerat  (Holmqvist & Tullgren 2009a, b, c, d; 

Holmqvist, Tullgren & Brante 2010; Ljung-Djärf 2011; Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson 

2013;  Tullgren  2010).  Anpassningar  bör dock göras efter  yngre  barns  förutsättningar  och 

behov  (Ljung-Djärf  &  Holmqvist  Olander  2013)  bl.a.  när  det  gäller  hur  förtest/eftertest 

utformas och vilken typ av aktiviteter som genomförs. Den kritik som tidigare framförts mot 

LS-modellens metoder som innebär att testa och utvärdera förskolebarns lärande (Mosvold & 

Bjuland 2011;  Pramling Samuelsson 2010)  diskuteras och problematiseras utifrån synen på 

lärande, förskolans omformulerade uppdrag samt på vilket sätt LS-modellen kan bidra till att 

pedagoger kan uppnå dessa intentioner.  Syftet i LS-modellen är att analysera förändringar i 

barns sätt att beskriva ett visst innehåll - vilket speglar en kvalitativ syn på barns lärande. Om 

barnen inte lärt mycket betraktas det som en brist i pedagogernas sätt att presentera innehållet. 

I likhet med tidigare forskning har LS-projektet visat på lärande bland både pedagoger och 

barn som deltagit  (Holmqvist  2011). Den procentuella  ökningen av barngruppens samlade 

resultat  har  blivit  större  för  varje  gång som aktiviteten  har  reviderats,  vilket  speglar  den 

utveckling  som  skett  när  det  gäller  på  vilket  sätt  innehållet  har  presenterats  i  de  tre 

aktiviteterna då medvetenhet om mönster av variation och invariation har präglat planering 

och genomförande i allt högre utsträckning.  Studien visar även att det var många barn som 

inte alls ökade sitt resultat, vilket behöver följas upp i kommande studier. 

Pedagogens förhållningssätt kan vara lika viktigt som att hitta de möjliga kritiska aspekterna 

(Tobiasson Svensson & Torngren 2010). I flera studier har det dragits som slutsats att leken 

bör hållas utanför de planerade lärandesituationerna (Thulin 2006, Thulin 2011, Holmqvist, 

Tullgren  & Brante  2010, Ljung-Djärf  & Wennås  Brante  2012).  Resultatet  från vår  studie 

tyder  snarare  på  att  lek  kan  bidra till  att  fånga  barns  intresse  och  behålla  fokus  på 

lärandeobjektet.  Det  gäller  bara  att  pedagogen  är  medveten  om  vad  som  är  målet  med 

aktiviteten och vad det är som ska synliggöras för barnen. Så länge pedagogen behåller ett 

tydligt fokus på innehållet fungerar det utmärkt med en lekfull inramning. Här bidrar alltså 

denna undersökning med ny kunskap som delvis ifrågasätter  den slutsats som dragits från 

tidigare forskningsresultat. Att delta i en LS kan bidra till ett förändrat fokus hos pedagogerna 
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(Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson 2013) vilket här har beskrivits som en rörelse från att  

göra till att synliggöra.

7. Fortsatt forskning

Under arbetets gång har nya forskningsfrågor dykt upp, som skulle kunna bli utgångspunkt 

för fortsatt forskning på området.

 Resultatet från LS-projektet har visat att både barn och pedagoger lär genom sitt deltagande. 

Resultatet har dock även visat att det fanns många barn som inte ökade sitt resultat alls, vilket 

behöver följas upp i kommande studier. - Vad är orsaken till att dessa barn inte gav uttryck  

för att ha lärt något om innehållet? - Vad är anledningen till att vissa barn lär mer än andra? 

 Resultatet från vår studie har även indikerat att lek kan bidra till att fånga barns intresse för ett 

lärandeobjekt - så länge pedagogen lyckas behålla ett tydligt fokus på innehållet. Att använda 

ett lekpedagogiskt arbetssätt för att synliggöra ett specifikt innehåll kan utgöra en intressant 

utgångspunkt för kommande LS-projekt i förskolan.

 Rapporten har visat att  pedagoger med fördel kan väva in naturvetenskapligt innehåll  i  en 

berättelse för att väcka intresse och engagemang hos barnen, vilket även har föreslagits i en 

Australiensisk studie (Fleer 2013). Mer forskning på området behövs.

8. Sammanfattning

Det här arbetet handlar om hur goda förutsättningar för lärande kan skapas i förskolan. Synen 

på kunskap utmanas av ny forskning och nya teorier om kunskap och om lärande (Jonstoij 

2000, Landgren, Svärd & Wennås Brante 2013). Jonstoij menar att förskolan befinner sig i 

”de stora teoriernas kollaps” (Jonstoij 2000). Även  förskolans uppdrag har omformulerats 

och  läraruppdraget  -  att  undervisa  om ett  specifikt  innehåll  - lyfts  fram tydligare  i  den 

reviderade läroplanen (Skolverket 2010, Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson 2013). 

Inom den svenska förskolan har det utvecklats en kultur där fokus har hamnat på att  göra 

snarare  än att  lära (Pramling  Samuelsson & Pramling  2008).  Ett  vanligt  antagande inom 

förskolan  är  att  barn lär  automatiskt  -  bara  de har  roligt  och  får  göra och uppleva  saker 

(Landgren, Svärd & Wennås Brante 2013; Ljung-Djärf & Tullgren 2011). LS-modellen och 
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Variationsteorin utmanar denna syn på lärande som något okomplicerat som sker ”av bara 

farten” (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander 2013). Betydelsen av att definiera väl avgränsade 

lärandeobjekt lyfts fram - och därmed även värdet av att klargöra intentionen - vad barnen ska 

ges möjlighet att lära (Wernberg 2005). LS-modellen och Variationsteorin representerar ett 

nytt  sätt  att  se  på  barns  lärande,  vilket  kan  ge  förskollärare  nya  redskap  för  hur  det 

pedagogiska  arbetet  i  förskolan  kan  planeras  kring  ett  visst  innehåll  (Holmqvist  Olander 

2013; Ljung-Djärf, Magnusson, & Peterson 2013). 

Ett  LS-projekt har genomförts  av tre studenter,  och rapporteras i  två examensarbeten.  (Se 

även Eriksson Lindstrand & Olsson 2013). LS-projektet har inneburit att gemensamt planera, 

utveckla och analysera aktivteter där förskolebarn har erbjudits möjligheter att utveckla sin 

förståelse kring ett naturvetenskapligt innehåll, närmare bestämt - Vad är en skugga? I kapitel 

3 beskrivs den process där vi i LS-teamet steg för steg lärde oss vad det kan innebära rent 

konkret att tillämpa mönster av variation och invariation i planering och genomförande av en 

aktivitet. Utifrån en fenomenografisk ansats analyseras förändringar i barns sätt att beskriva 

ett visst innehåll - vilket speglar en kvalitativ syn på barns lärande. I den fördjupade analysen 

besvaras följande frågeställningar: - Hur utvecklades barns beskrivningar av lärandeobjektet  

(vad är en skugga?) under LS-projektets tre cykler? – Vilka kvalitativa förändringar kunde 

identifieras i barns sätt att beskriva vad en skugga är? Resultatet från undersökningen visar 

att  LS-modellen  och  Variationsteorin  fungerar  väl  som pedagogiska  redskap i  förskolans 

verksamhet, men anpassningar bör göras efter yngre barns förutsättningar och behov (Ljung-

Djärf & Holmqvist Olander 2013) bl.a. när det gäller hur testen utformas och vilken slags 

aktiviteter som genomförs. I likhet med tidigare forskning har LS-projektet visat på lärande 

både bland pedagoger och barn (Holmqvist 2011). Studien visar även att det var många barn 

som inte alls ökade sitt resultat, vilket behöver följas upp i kommande studier. 

Pedagogens förhållningssätt kan vara lika viktigt som att hitta de möjliga kritiska aspekterna 

(Tobiasson  Svensson  &  Torngren  2010). Rapporten  visar  hur  pedagoger  med  ett 

lekpedagogiskt arbetssätt kan väva in naturvetenskapligt innehåll i en berättelse för att väcka 

intresse  och  engagemang  hos  barnen.  Att  kunna  växla  (eng.  flicker)  mellan  fantasi  och 

verklighet  kan  hjälpa  barn  att  föreställa  sig  abstrakta  naturvetenskapliga  fenomen  (Fleer 

2013). Så länge pedagogen har ett tydligt fokus på lärandeobjektet kan innehållet gärna ha en 

lekfull inramning. Lärande ögonblick (Holmqvist Olander 2013) handlar om de ögonblick då 

du urskiljer  dvs. får syn på något, som i sin tur  förändrar  något i ditt sätt att se på världen 
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(Marton & Booth 2000). Genom att pedagoger regelbundet analyserar lärandesituationer och 

kvalitativa förändringar i barns sätt att beskriva innehållet kan diskussionen i förskolan skifta 

fokus (Ljung-Djärf, Magnusson & Peterson 2013) från att göra till att synliggöra.
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Bilaga 1: Målsmans medgivande

Till målsman/ vårdnadshavare för

Barnets namn:___________________________________________

Förskolans namn:_________________________________________

Vi är tre studenter från lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Vi läser vår sista termin 
på förskollärarutbildningen och ska göra vårt examensarbete denna termin.

Syftet  med vårt arbete är att undersöka och utveckla förutsättningarna för att barn ska få 
tillfälle att lära sig om fysik i förskolan. Vi kommer att genomföra olika aktiviteter i tre 
barngrupper. I varje barngrupp kommer vi också att prata individuellt med barnen för att 
få en bild av hur de har uppfattat det vi gjort. För att underlätta vårt analysarbete vill vi gärna 
videofilma aktiviteten och samtalen med barnen.

Filmen kommer att ses av oss tre studenter och en forskare på högskolan. I examensarbetet 
kommer vi inte att nämna några namn på barn eller förskola. Vi tar ansvar för att materialet 
inte  förs  vidare  och  videofilmen  kommer  att  förstöras efter  att  vi  avslutat  vårt 
examensarbete. Deltagandet i studien är frivilligt och det går bra att när som helst avbryta 
sin medverkan. Med er underskrift godkänner ni att vi frågar ert barn om han/hon vill delta.
 
Om ni vill ha mer information eller har några frågor går det bra att ta kontakt med oss:

Anna Eriksson Lindstrand 0733-76 17 11
Lina Hansson 0733-28 59 54
Rebecka Olsson 0702-99 93 76
Forskare och vår handledare: Agneta Ljung-Djärf.

Godkännande för medverkan:

Tillåter Ni att Ert barn finns med på filminspelning?      □ Ja        □ Nej 

Tillåter Ni att Ert barn finns med vid digitalfotografering?    □ Ja      □ Nej 

Tillåter Ni att Ert barn intervjuas?      □ Ja      □ Nej 

Målsmans underskrift och namnförtydligande

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 (Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna.) 

Tack för att ni underlättar vårt arbete!



Bilaga 2: Skattningsschema (förtest/eftertest)

Förtest / eftertest      Kod:…………………….            Datum: …………………

0 poäng 1 poäng 2 poäng

1. Ljuskälla Inget i svaret 
antyder förståelse 

Barnet uttrycker 
att det behövs en 
ljuskälla i någon 
form 

Barnet kan 
generalisera, dvs. 
uttrycker att ljuset kan 
komma från olika 
ljuskällor

2. Ljuskällan avger 
ljuspartiklar

Inget i svaret 
antyder förståelse

Barnet uttrycker 
att ljuset består 
av någonting 

Barnet uttrycker 
något som kan tolkas 
som ljuspartiklar ev. 
uttryckt med egna ord

3. Ljusets riktning Inget i svaret 
antyder förståelse

Barnet uttrycker 
att ljuset rör sig 
men otydlig vad 
gäller ljusets 
riktning

Barnet uttrycker att 
ljuset rör sig rakt fram 

4. Ljuspartiklarna 
hindras av något 

Inget i svaret 
antyder förståelse

Barnet uttrycker 
att något hindrar 
ljuset att komma 
fram

Barnet uttrycker att 
graden av 
genomskinlighet 
avgör om ljuset 
hindras eller ej 

5. Det blir skugga
Inget i svaret 
antyder förståelse

Barnet uttrycker 
att där finns inget 
ljus, där är mörkt

Barnet uttrycker att 
där finns inget ljus 
därför att ljuset 
stannar på koppen. 
Det är ljuset runt 
omkring som gör 
skuggan.



Bilaga 3: Intervjufrågor

1. Vad ser du på bilden?

2. Vad är det här? (peka på skuggan) (om barnet inte nämner skugga; det är en skugga)

3. Kan du rita och berätta för mig hur det blev en skugga just där?

• Ljuskälla? (måste det vara en sol?)

• Ljusets riktning? (hur gör solen/lampa så att det blir en skugga där)

• Hinder? (Varför stannar det där/stannar det inte där?)

• Ljuspartiklar? (vad är det du har ritat där?)

4. Hur ser det ut här då? (glaset)

5. Kan du rita och berätta för mig varför det blev så?



Bilaga 4: Planering med stödfrågor (aktivitet 3)

Ingång: Barnen ska hjälpa clownen att bli av med skuggan. 

• Hur kan vi hjälpa clownen?

• Vad händer om vi släcker lampan? (Upprepa fler gånger, tända, släcka, tända, släcka.)

• Men hur är det när du är ute, är den med då också? Varför är det så?

– Hur är det när ni är ute barn? Finns där skuggor? 

– Vad behövs för att det ska bli en skugga ute? 

– Om man inte har någon lampa? (Solen)

För att komma vidare:

• Vad är det du har med dig i den där påsen?

Sätta lådorna på golvet.

• Visa och berätta att där är ficklampor i lådorna som lyser.



• Sätta lådorna bredvid varandra, poängtera att ljusen är likadana (lika starka, lika 

stora).

Clownen är lite klantig och puttar till den ena ljus-lådan.

• Vart blev ljuset av nu? Varför kom det där?

• Poängtera att ljuset går rakt fram.

• Hur ska vi göra för att det ska lysa där igen (väggen)?

• Titta nu lyser den rakt fram igen!

Prova att sätta för handen  glaset  kammen.

• Men, vad händer nu? Varför blir det så?

• Varför kan inte ljuset komma igenom?

• Varför stoppar/hindrar inte glaset ljuset?

• Hur kan det bli ränder?

Kort avslutning där man gärna repeterar något av det vi pratat om.

Kanske att något barn till kan ”snappa upp” någonting då…!

Bilaga 5: Tabell - resultat förtest och eftertest
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