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Sammanfattning 

Studiens syfte var att utifrån ett designteoretiskt multimodalt perspektiv belysa relationen 
mellan å ena sidan, den kommunikativa praktiken under en skolvisning av en museiutställning 
och å andra sidan elevers möjligheter till deltagande och lärande. I studien användes multimodal 
metod för konstruktion av data; deltagande observation med fotografi, självrapportering med 
bilder och fokusgruppintervju. 20 elever ur en åk 5 klass deltog i studien. I resultat och studiens 
slutsatser framkom det att den museipedagogiska visningen av utställningen gestaltades som en 
multimodal konfiguration där eleverna var deltagare i produktionen av utställningen. De 
bildrepresentationer som elever skapade var alla olika och unika i både form och innehåll 
(mening). I verbal representation, som företogs diakront i dialog, refererade elever till ämnet 
och artefakter i bildrepresentationerna samtidigt som de utvecklade och förfinade 
meningserbjudanden. I skolans erkännandekultur kan skillnader i representationer förstås som 
delar av information kompletterande varandra och dessa representationer fungerar som 
metodtriangulerade instrument tillsammans - i och för formativ bedömning av både elevens och 
pedagogens lärande. Det samma gäller för museets erkännandekultur, där studiens metoddesign 
skulle kunna användas för utvärdering av museipedagogiska visningar av utställningar.   
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Kapitel 1 Bakgrund 

Inledning 
Jag arbetade under 1990-talet som volontär vid ett så kallat ”settlers homestead”, en 
kulturminnesmärkt byggnad, The Alberton, i Auckland, Nya Zeeland och senare i Sverige som 
skolinstruktör vid Ekehagens Forntidsby utanför Falköping, där jag i båda fallen fick vägleda 
skolbarn ”genom historien”. Jag har en bakgrund som antropolog och konstvetare och funderade 
då vidare på hur barn lär sig och skapar mening när de besöker ett museum. De två ställen jag 
har museipedagogisk erfarenhet från skiljer sig från varandra organisatoriskt såväl som hur 
utställningens form och innehåll ter sig.  
 
Vid Ekehagens forntidsby fanns en medveten pedagogik i programmet, där elever erbjöds att 
uppleva visningen genom kroppens alla sinnen. Barnen kom in på besök under några timmar 
och försvann sedan tillbaka till skolmiljön. Jag har då funderat över om det museala besöket var 
meningsfullt, och i så fall hur det var meningsfullt för barnen.    
  
Sett ur det museipedagogiska perspektiv jag för fram i denna uppsats, följdes inte barnets 
lärande upp, när barnet lämnade den extramurala (utlokaliserade) lärandeinstitutionen. Ändå så 
bör barnet ha gjort sig någon form av meningsskapande av besöket i miljön utanför skolan, 
kopplat till de faktorer och aspekter som har använts som resurser för det tänkta lärandet.  Ur 
både museipedagogisk och skolpedagogisk synvinkel torde insikter om barns meningsskapande 
vara en viktig punkt att få återkoppling på. Museer och museipedagogisk personal saknar i hög 
grad kunskaper om barnens meningsskapande i sitt möte med utställningen. Jag menar att det 
behövs mer kunskap om detta för att museerna ska kunna vara verkliga resurser för lärande.   
  
Forskning om barns lärande fokuserar främst på det lärandet som sker i formella miljöer och 
inramningar medan lärande i informella och semiformella miljöer som exempelvis stall, 
fritidsgårdar, internetcaféer, forntidsbyar, bibliotek eller museer är mindre väl utforskade, syns 
det mig. Forskning om barns lärande i museala institutioner har i stort sett varit obefintlig i 
Sverige (Insulander 2005:5). I begreppet museal institution som fungerar som en semiformell 
eller informell situation för lärande vill jag då lägga in en vid tolkning av museum. Jag gör inte 
åtskillnad på museum, forntidsby, science center, kulturhistorisk byggnad eller dylikt. Dock 
börjar det nu upprättas problematiseringar kring musealt lärande, som exempelvis i 
avhandlingar och pågående forskning inom didaktiska institutioner vid Stockholms Universitet 
(se Piqueras 2008, Insulander 2010). Ser vi till tidigare studier av musealt lärande på den 
internationella arenan har de ofta tagit sin utgångspunkt från ämnesinnehåll (Insulander 2005).  
Utvärderingsstudier av musealt lärande är återkommande bland internationell litteratur, men 
färre berör meningsskapande (Insulander 2010).  
 
Informella och semiformella platser, institutioner och situationer används som en mer eller 
mindre explicit resurs för lärprocesser i formella utbildningar, ibland som extramuralt lärande, 
då skolan ofta använder sig av studiebesök för barn och ungdomars lärande. I styrdokumentens 
övergripande mål framhålls det att elever i kontakt med omvärld ska få inblick i - bland annat - 
kulturliv (Skolverket 2011a). Museala institutioner har ofta det uppdraget att förmedla historisk 
eller ämnesspecifik kunskap till barn och ungdomar (Piqueras 2008). Många museer utvecklar 
skolvisningar i syfte att möta skolans lärandemål, vilket blir en tillgång för skolan. Museers roll 
i elevers lärande har fått en allt större betydelse (Insulander 2005). 
 
Organisationsmässigt hör museipedagogisk verksamhet hemma under kulturdepartementet och 
skolpedagogisk verksamhet under utbildningsdepartementet. I enlighet med politiska direktiv 
förändras och styrs dessa verksamheter numera tvärsektoriellt till ett närmre samarbete mellan 
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skola och museum. I denna studie tar jag utifrån ett museipedagogiskt perspektiv mig an att 
granska aspekter av detta möjliga samarbete vari det måste finnas ett intresse för elevers 
förståelse och möjliga lärande av museibesök från både skollärares och museipedagogers 
synvinkel. Tidigare forskning har ofta studerat antingen utställningars intentioner eller 
besökares utvärderingar av utställningar. I fråga om besökares lärande har 
datainsamlingsmetoder som intervjuer vilka fokuserar språket ofta använts (Insulander 2005). 
Utifrån ett kommunikationsteoretiskt antagande om att information transformeras till kunskap 
genom flera former än enbart tal och skrift, ämnar denna studie istället använda multimodala 
metoder för att blottlägga en lärandeprocess i och efter en visning av en museiutställning.    

Styrdokument och policydokument 
Enligt styrdokument för både kultur och skola så har barn rätt till kultur, därtill är de museer 
vilka ligger under Kulturdepartementet ålagda att i sin verksamhet integrera ett barnperspektiv 
(Kulturrådet 2007).  Detta år (2011) är barns och ungas rätt till kultur prioriterad av 
kulturdepartementet (Regeringskansliet 2010). Paradoxalt nog åligger det inte skolan att 
använda museer som lärande resurser. Dock ska det framhållas att Kulturrådet under 
kulturdepartementet, i samarbete med Skolverket har enats om ett antal punkter om hur kultur i 
skolan ska hanteras - som en integrerad del av elevernas lärande (Kulturrådet 2007).  
Våren 2011 skrivs skolans läroplaner om för att implementeras den 1 juli 2011. Begreppet 
kultur refereras i Lgr11 genom ett antal olika aspekter, som bland annat språk, livsstil, kulturarv 
och i förlängningen estetik och expressiva uttrycksformer (se Skolverket 2011a).  För skolans 
personal åligger det också att verka för omvärldskontakter med kulturliv för att berika lärandet. 
Kulturbegreppet i skolans värdegrund och uppdrag för Lgr11 (se Skolverket 2011a) följer de 
kulturbegrepp som uttrycktes i Lpo94 (se Skolverket 2000). Inom målen för de övergripande 
kunskaperna som skolan ansvarar för att elever inhämtar finns i jämförelse av Lpo94 med Lgr11 
i den senare en tydligare artikulation om kunskaper och insikt i ”…det svenska, nordiska och 
västerländska kulturarvet…” och att elever ska kunna samspela i tvärkulturella möten med 
andra människor (Skolverket 2011a:10-11). Detsamma gäller för grundsärskolan (Skolverket 
2011b).  
 
Genom att engagera sig i kultur och museibesök kan elever få tillgång till bildning i en vidare 
bemärkelse. I ett samarbete mellan skola och museum som möjligen styrs av avnämaren – 
skolans krav på måluppfyllelse, kan det finnas risker för att det extramurala lärandet varken 
erkänns eller bedöms i dess rätta kontext eller utifrån den komplexitet som bildning i en museal 
miljö erbjuder.  

Andra källor 
 
På uppdrag av Statens museer för världskultur har det sammanställts en översikt över svensk 
och internationell (anglosaxisk) forskning kring lärande på museer, Museer och lärande – en 
forskningsöversikt (Insulander 2005). I den forskningsöversikten föreslås ett antal angelägna 
områden för vidare fördjupning kring problematiseringen av lärande på museer. Dessa är (1) 
museets identitet och gränser, vad det gäller bildningsuppdrag och tillgänglighet, (2) museet 
som kollektivt minne (3) utveckling av metoder för studier av lärande på museer (4) studier av 
kommunikation i utställningar och (5) metastudier av synen på lärande i studier på museer och 
lärande. Föreliggande studie ämnar lyfta fram aspekter av kommunikation och möjligt lärande i 
och av en museiutställning. 
 
Sedan år 2008 finns Skapande Skola vilket är ett projektbidrag till stöd för att införliva 
konstnärlig och kulturell verksamhet i skolan långsiktigt (Kulturrådet 2010). Bidraget kan sökas 
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från Kulturrådet av grundskolor genom skolhuvudman för projekt vari de inhandlar 
professionell kultur och/eller låter aktivera elever med eget skapande i undervisningen och/eller 
främjar långsiktig samverkan med kulturliv. Åtskilliga museer har varit, och är involverade i 
Skapande Skola projekt under detta år. Skola och museum har dock olika erkännandekulturer 
och bedömningspraktiker för det som kan accepteras som lärande. Det är inte helt klart under 
vilken bedömandekultur ett sådant projekt utvärderas, och om museal verksamhet kan bedömas 
fullständigt i en bedömandekultur som framhåller ett instrumentellt lärande i förhållande till 
mål.  
 
Genom ett designteoretiskt perspektiv på lärande vill jag erbjuda en bredare syn på lärandet, där 
inte endast måluppfyllelse uppmärksammans, utan lyfta fram bildning i vidare bemärkelse så 
som det kan erbjudas i museal miljö.  

Syfte och problem  

Syfte  

Syftet med studien är att utifrån ett designteoretiskt multimodalt perspektiv belysa relationen 
mellan å ena sidan, den kommunikativa praktiken under en skolvisning av en museiutställning 
och å andra sidan elevers möjligheter till deltagande och lärande. Syftet innebär då att jag ämnar 
a) beskriva, analysera, tolka och förstå hur en museilärare skapar form och innehåll i en specifik 
visning av en utställning och likaledes b) beskriva, analysera, tolka och förstå hur elever skapar 
meningar om denna utställning med olika uttrycksmedel. I syftet ingår också att jag jämför 
elevers olika representationer för att tolka och förstå skillnader emellan dessa varefter jag 
slutligen ämnar jämföra, tolka och förstå hur både skola och museum utifrån deras egna 
erkännandekulturer ska kunna förstå och erkänna elevers (eller besökares) olika 
representationer.   

Forskningsfrågor 

1) Hur gestaltas en utställning vid ett museum genom en museilärares visning? 
2) Hur och vilken mening gestaltar elever i representationer i olika multimodala 
konfigurationer?  
3) Vilka likheter och skillnader uppvisar olika representationer?  
4) Hur kan barns (besökares) skillnader i representationer förstås i förhållande till skolans och 
museets erkännandekulturer? 
 
För analys och tolkning har jag valt att använda ett nytt perspektiv, det designteoretiska 
multimodala perspektivet. Detta perspektiv fokuserar på lärandet som en kommunikativ 
handling vilken synliggörs i meningsskapande. Multimodala metoder vilka låter mig fokusera 
på olika aspekter av kommunikation har använts för att samla in data för att besvara 
forskningsfrågorna.   
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Tidigare forskning   

 

Museer i allmännyttan har alltid ansetts som medel för utbildning (Hein 1998). Med framväxten 
av nationalstaten visade museer medborgarna statens rikedom och makt. I mitten av 1900-talet 
med dess industrialisering så brukades museer som sociala verktyg i folkbildningskampanjer. 
Det är först under de tre sista årtiondena på 1900-talet som intresset har eskalerat för hur museer 
kan bidra till skolelevers formella lärande.  I ett nutida sociopolitiskt klimat som nu krävs av 
museer att rättfärdiga sin existens, därtill läggs allt större vikt på att museer ska erbjuda 
utbildning, därför bör man studera vilken mening brukare skapar sig av besöket (Hein 1998).  
Besökarstudier, som fokuserar på museibesökares förståelse och uppfattningar om utställningar 
har genomförts lika länge som museer funnits i allmännyttan (Hein 1998). De tidigaste 
studierna fokuserade individuella besökarbeteenden men efter mitten på 1900-talet så ökade 
utvärderingsstudier, i och med att utvärderingsstudier krävdes av den dåvarande 
nordamerikanska utbildningspolitiken (Hein 1998). I jämförelse med andra samhällsinstitutioner 
där lärande sker, så saknas det longitudinella uppföljande studier av lärandet i besökarstudier 
(Hein 1998). Sedan George E. Hein publicerade Learning in the Museum (1998) har det 
givetvis skett en utveckling av besökarstudiers inriktningar och metoder.     
 
Museipedagogisk forskning är etablerad i Storbritannien, men ännu starkt begränsad i Sverige. 
En svensk forskningsöversikt visar att olika discipliner har närmat sig museipedagogisk 
forskning ur olika perspektiv (Insulander 2005). Från sociologiskt perspektiv har forskning 
bidragit till att problematisera identitet och kulturellt kapital i förhållande till museer. Vad det 
gäller barn och ungdomars lärande, har tidigare forskning inriktat sig på ämnesinnehåll, och då 
mestadels naturvetenskapligt innehåll. Familjers lärande och vuxnas lärande, inklusive 
museianställdas syn på lärande är andra områden som har uppmärksammats i forskning.  
 
Olika teoretiska perspektiv har använts i forskning om lärande på museer och då har det 
sociokulturella perspektivet varit dominerande med medierande verktyg i fokus för lärande, ofta 
med en aktivitetsteoretisk ansats då identitetskonstruktion har lyfts fram. Det konstruktivistiska 
perspektivet med intresse för utvecklingsstadier har även det styrt tidigare forskning. Färre 
studier har använt sig av hermeneutikens förståelseansats för tolkning och meningsskapande 
(Insulander 2005).  
 
En sökning via den nationella databasen Libris på orden lärande och museer genererar inga 
avhandlingar. En sökning på orden museer och didaktik genererade 2 svenska avhandlingar. 
Avhandlingen Different images of science: a study of how science is constituted in exhibitions 
utforskar antaganden och faktorer som påverkar hur vetenskap visas i utställningar vid science 
centers och föreslår, genom det sociokulturella perspektivet, olika sätt att förändra de 
vetenskapliga bilder som presenteras vid science centers (Davidsson 2008). Avhandlingen är en 
sammanläggningsavhandling av 4 artiklar och metodmässigt använde delstudierna enkäter, 
intervjuer, deltagande observation och fokusgruppsintervju för att ringa in vilka antaganden och 
faktorer museiintendenter hade om besökares lärande och vad som låg till grund för 
utställningsproduktionen. Det framkom att erfarenhet snarare ges företräde i planering av 
utställningar än teorier om lärande eller naturvetenskaplig didaktik och att utställningssponsorer 
kan påverka innehållet i utställningen.   
 
Den andra avhandlingen Tinget, rummet, besökaren – Om meningsskapande på museum är en 
kvalitativ fallstudie där ett designorienterat multimodalt perspektiv användes för att visa och 
jämföra hur ett par museiutställningar kan erbjuda museibesökare meningsskapande samt hur 
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och vad museibesökare förstår och lär sig av dessa utställningar (Insulander 2010). 
Utställningsdesignen vid två utställningar analyserades och museibesökare observerades i 
besöket med videodokumentation, dessutom fick dessa besökare till uppgift att digitalt 
fotografera i utställningen samt rita kartor över besöket. Besökarna intervjuades även. Resultatet 
tydde på att olika besökares val av läsvägar genom utställningen kunde påverka förståelsen av 
den, att ett antal olika former för engagemang kunde identifieras, därtill befanns det att 
meningsskapandet av utställningen var individuellt och särskiljande mellan besökarna. De typer 
av engagemang som återfanns hos besökarna var expressiva, narrativa och metareflekterande. I 
egen agens, utifrån tidigare erfarenheter och intresse, skapade besökarna olika meningar.    
En sökning på ordet museipedagogik visar igen den föregående avhandlingen samt 
Museipedagogik och erfarande (Ljung 2009). Studien är utforskande och den skissar upp en ny 
museipedagogisk teoretisk begreppsgrund utifrån ett kritiskt pragmatiskt perspektiv med 
inspiration av John Deweys begrepp erfarande. Syftet med studien var att utveckla 
kommunikativa referensramar för museipedagogik. Metodiskt begagnade studien textstudier, 
enkäter och intervjuer. Utifrån analys och kategorisering av museipedagogers enkätsvar 
beskrivs dimensioner av denna profession i vardande – materiell grund, omgivning, handling, 
metaforer och avsikt. Med utdrag av elevers intervjusvar visar författaren exempel på erfarande. 
Slutligen knyter författaren samman en begreppsapparat av sammanhang; - omständigheter, 
kontinuitet och kontext för att teoretisera museipedagogiken.  
 
En tidigare avhandling relevant att nämna här - The Missing Link in Learning in Science 
Centres (Fors 2006) handlar om lärande och meningsskapande vid science centers, och hur 
tonåringar tar sig an utställningen och artefakter för meningsskapande. Urvalet av informanter 
begränsades till ungdomar som inte själva skulle välja att besöka ett science center. Genom ett 
socio-kulturellt perspektiv problematiseras kognitivistiska-konstruktivistiska teoribildningar, 
vilka genom ideologiska, sociala och historiska processer har legat till grund för mycket av 
science centerrörelsens lärande och kommunikation. Metodmässigt fick ungdomar använda 
videokamera och dokumentera ett science center-besök och filmerna diskuterades vid en 
fokusgruppintervju. Genom analysen framhålls det ur ungdomarnas perspektiv ett behov för 
meningsskapande kring utställningen. Författaren tolkar att i meningsskapandet byggs en 
konnotativ förhandling kring artefakters denotation (Fors 2006). Argumentet förs fram att 
länken som fattas, (sammanfattat i min semiotiska omformulering) är den att artefakter 
presenteras som tecken bärande en denotation, vari dess kontext och tillkomstprocess har fallit 
undan, och föreslår rollspel och historieberättande som den bättre tillämpningen för ungdomars 
meningsskapande i mötet med artefakter (Fors 2006).  
Med en internationell utblick syns en hel del studier och argumenterande forskningsöversikter 
producerade inom den engelsktalande världen. Med sökorden museums, learning och children 
finner man på databasen Eric (Csa) refereegranskade artiklar i internationella vetenskapliga 
tidskrifter under åren 2005 – 2010 varav många visar forskningsansatser positionerade utifrån 
naturvetenskapliga ämnesinnehåll, därtill finns en stor del utvärderingsstudier och flera studier 
om lärande och IKT. Med ny informations- och kommunikationsteknik som införs i skola och 
vid museer, syns det angeläget med studier av lärandet i den teknologiskt medierade miljön.  
  
I ett målstyrt samhälle blir även kultur som lärande verksamhet föremål för studier. I 
Storbritannien bedrivs sedan 1999 ett större pågående arbete kring museer och lärande. I studien 
Museums and Education: purpose, pedagogy, performance redovisas hur man genomförde en 
produktinriktad utvärdering och konstruerade indikatorer av elevers ”generella läranderesultat” 
(engelska GLO - General learning outcomes) från museibesök (Hooper-Greenhill 2007). 
Studien är främst ett teoretiskt bidrag till utvecklingen av utvärdering för kultur som lärande 
verksamhet i ett mål och resultatstyrt samhälle som Storbritannien. Bakgrunden till den studien 
låg i den brittiska statens direktiv för museer att utvecklas till lärande institutioner och 
fokuserade på produkten lärande i form av indikatorer snarare än lärandeprocesser.  
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Tidigare studier av musealt lärande följer den samhälleliga sociopolitiska inriktningen, rådande 
utvärderingstraditioner, skolpolitiska intressen och paradigmatiska teoribildningar. Tre av de 
ovan nämnda svenska avhandlingarna problematiserar representationer i museal miljö, då alltså 
utställningar. Några av avhandlingarna närmar sig lärandet – i form av meningsskapandet och 
erfarandet av utställningar hos besökare. Att närma sig musealt lärande med inriktning på dess 
kommunikativa aspekter med frågor om vad som lärs, och hur det lärs, torde vara fruktsamt och 
didaktiskt relevant. Museipedagogisk forskning tillika didaktisk forskning kring lärande på 
museer är eftersatt i Sverige. För både museipedagoger och skolpedagoger torde kunskap om 
lärandet av museibesök vara relevant och än mer så när samarbete mellan skola och kultur 
uppmuntras i policies och styrdokument.  
 
Det finns tidigare studier av barns och ungdomars meningsskapande genom och i olika 
multimodala former, om än inom andra områden än musealt lärande. Några av dessa är av 
relevans till föreliggande studie. Datorspelandets mening: Bortom idén om den interaktiva 
illusionen är en avhandling i vilken syftet var att identifiera och kartlägga olika strukturer av 
meningsskapande som framträdde när barn spelade datorspel (Linderoth 2004). 36 barn i 
blandade åldrar från förskoleklass till årskurs fem deltog i studien. Videoinspelningar användes 
för att samla in data. Insamlat data transkriberades med fokus på interaktionens logiska flöde 
enligt en modell av interaktionsanalys som teoretiskt baserades på barnets respons i processen 
av interaktionserbjudanden med att spela datorspel. Under ett sociokulturellt raster byggdes ett 
nätverk av analytiska begrepp upp från sociologisk teori och den ekologiska modellen för 
direktperception. Analysenheten var datorspelandet som aktivitet, som i ett situerat 
aktivitetssystem lät visa olika karaktärer i form av ramverk. Studien har positionerat sig dels 
mot kognitiva perspektiv på lärande och dels mot tidigare forskning som har framhållit att 
datorspelandet påverkar spelarna (alltså verkar lärande på gott eller ont) till den mån att de inte 
kan skilja på virtuell och reell värld, detta vilket i studien benämns som en interaktiv illusion. Å 
andra sidan förnekas inte att lärande skulle kunna ske i datorspel (Linderoth 2004). 
 
I design av studien har urvalet av spelprogram avgränsats; det är varierande spelprogram med 
tematiska innehåll som har valts och lek och spelprogram som har valts bort utifrån 
argumentationen om att i tesen kunna bemöta tidigare forskning som beskrivit en interaktiv 
illusion. Vad och om lek och spelprogram kan tillföra spelares möjligheter till meningsskapande 
och lärande skulle kunna vara ett område att utforska. I skrivande stund är dock museers 
hemsidor och ”virtuella världar” inte särskilt väl utvecklande i Sverige för barn som målgrupp. 
Implicit i studien ser jag ett utforskande av design som negligerat, - det skulle visserligen inte 
heller vara relevant för en studie som fokuserar datorspelande i ett situerat aktivitetssystem, men 
det är ändå intressant då det är en aktivitet som påverkar vad som kan erbjudas i en 
representation.  
 
Avhandlingen är relevant för min studie. För att tala med Ludwig Wittgenstein, kan 
sociokulturell teoribildning sägas ha en familjelikhet med det designteoretiska perspektivet, då 
båda intresserar sig för kommunikation och sociala handlingar. I avhandlingen används ett 
begrepp, - interaktionserbjudande (meningserbjudande) vilket pekar på de möjligheter och/eller 
begränsningar som ligger inneboende i en artefakt eller miljön (Linderoth 2004). Det menas då 
att artefakter har meningserbjudanden inbyggda i dess design, på vilket åskådaren/brukaren kan 
verka. Denna avhandling positionerar det verbala språket primärt för studien medan jag gör 
tvärtom då jag tar min utgångspunkt i det visuella som kommunicerande meningserbjudanden. I 
visningen av utställningen på museet kommer först och främst visuella element i form av 
föremål att framvisas. I min studie kommer jag också att be elever producera visuella element, 
som teckningar. Därmed gör jag inte avkall på språket men jag ger inte heller språket en 
särställning för mitt intresse i föreliggande studie. 
   
En sökning i databasen Libris med orden representation och lärande kombinerat, visar endast 
tre svenska avhandlingar, varav endast en är en studie av skolelevers lärande. I avhandlingen Att 
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göra skillnad: Representation, identitet och lärande i ungdomars arbete och berättande med 
film följde författaren tre grupper av ungdomar som skapade egna filmer (Lindstrand 2006). 
Syftet med studien var att studera hur ungdomarna i arbetade med filmskapandet och vad 
filmerna kommunicerade. Forskarens metod utgick från visuell etnografi då det användes digital 
videofilm samt olika former av observation från observerande deltagande till deltagande 
observation. Den teoretiska förankringen låg i det multimodala socialsemiotiska perspektivet, 
varifrån en begreppsapparat konstruerades. 
  
Genom detaljerade analyser av arbetsprocesserna och de färdiga filmerna som representationer 
visade då forskaren hur meningsskapande tog plats på olika strukturella nivåer vilket 
teoretiserades med begreppet skillnad kopplat till representationer, identitet och lärande. I 
filmskapandets arbetsprocesser med förhandlingar, val och reflektioner arbetade ungdomarna 
intersubjektivt fram kollektiva identiteter varifrån de kommunicerade. Representationerna 
behandlade ungdomarnas egna valda fenomen i teman som konsumtionskultur, utbildning och 
framtid samt fritid där då ungdomarna kunde positionera sig i skillnad till rådande diskurser om 
dessa fenomen. Denna positionering är också kopplad till ungdomarnas kollektiva identitet. I 
arbetsprocessen med gestaltandet av film, visar forskaren på att ungdomarna kom fram till 
skillnader i insikter vilket medförde lärande i hur man arbetar med kommunikationsmedlet film 
samt ett lärande om de teman som representationerna behandlade. I avhandlingen används även 
texters metafunktioner (ursprungligen utvecklade av M.A.K Halliday) för filmanalys.      

Ett Designteoretiskt multimodalt perspektiv                                           
 
Med utgångspunkt från att lärandet är en kommunikativ handling som manifesterar sig i 
meningsskapande och det meningskapande som besökande elever gör i representationer av en 
museal utställning, väljer jag att använda mig av ett nytt perspektiv, det designteoretiska 
multimodala perspektivet.  
 
Det designteoretiska multimodala perspektivet som är under utveckling nu, tar fasta på lärandet 
som en teckenskapande aktivitet (Selander & Kress 2010). Tanken om teckenskapande som en 
multimodal aktivitet har sin teoretiska grund i socialsemiotiken. Tecknet (det som betecknar 
något och visar detta någots mening) erkänns i socialsemiotiken att kunna ta sig uttryck genom 
många teckensystem och medier, istället för enbart tal och skrift. Det är denna kombination av 
teckensystem och medier som kallas multimodalitet och därmed kan upplevas och förstås olika 
beroende av dess sammansättning. Den kombinationen kan tilltala flera olika sinnen simultant. 
Den multimodala kombinationen som används för att uttrycka representationen blir intressant 
för didaktiken utifrån hur vad den kan uttrycka och hur den kan förstås i lärandets process.  
När flera teckensystem och medier kombineras, kan de då refereras till som multimodal 
konfiguration (Jewitt 2008). Denna konfiguration kan ha intern samstämmighet eller vara i 
disharmoni, och erbjuder resurser för meningsskapande. För att lära används alltså dessa 
resurser och ges betydelse i dess sociala sammanhang (Selander & Kress 2010). Denna 
multimodala konfiguration som den kommer att visa sig i en museiutställning kommer att vara 
viktig för hur elever kan interagera med den och för hur elever ska kunna skapa sig mening ur 
den. Man kan föreställa sig lärprocessen i lärsekvensen (se figur 2) i en multimodal 
konfiguration vid en visning av en utställning, då i en strikt traditionell konfiguration av att 
åhöra en museipedagog med visuell inspektion av glasmontrar och skyltar. En sådan multimodal 
konfiguration kan tillåta en slags meningskonstruktion, medan en helt annan multimodal 
konfiguration, en mer kontemporär konfiguration av ljud, ljus, inslag av elektroniska spel och 
dylikt kan uppmuntra andra slags meningskonstruktioner. I analys av den multimodala 
konfiguration kan svaren på de didaktiska frågorna när, var, varför, hur, och vad synliggöras och 
länkas till den didaktiska designen. 
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Design  

Design är ett didaktiskt verktyg som ingår i det designteoretiskt multimodala perspektivet. 
Synen på lärandet och den lärande i det postindustriella samhället ställer krav på multiliteracitet, 
och den lärande individens aktörskap, dennes egen agens. Det krävs att individer ska kunna 
planera och kommunicera verksamheter för lärande, och däri kommer design in. Design innebär 
processer för att utforma, omforma och genomföra lösningar i sociala sammanhang (Selander & 
Kress 2010). Didaktisk design eller design för lärande blir viktig för att kunna problematisera 
vad som föregår i lärande processer. Lärande processer i det designteoretiska perspektivet är 
något som erkänns inte bara i skola utan i omvärlden i stort, då individen går genom livet som 
en lärande individ. Designbegreppet innebär flera användningsområden i det designteoretiska 
perspektivet, dels skapande av lärande förutsättningar vilka blir resurser för lärande, individens 
skapande av sitt eget lärande, och analys av lärprocesser under olika förhållanden (Selander & 
Rostvall 2008).  
 
När kunskap ska göras tillgänglig sker en didaktisk design av hur kunskap ska presenteras och 
när elever ska lära sig något gör de en didaktisk design av sitt eget lärande. Att se denna 
didaktiska design ur det designteoretiska perspektivet öppnar en ingång för att se på 
transformering och representationer av lärande, och vad som kan ses som tecken på lärande 
(Selander & Kress 2010). 
 
Didaktisk design i det designteoretiska perspektivet kan rikta fokus mot flera nivåer i 
lärandeprocesser. På en makronivå kan man se på de normer, lagar, hjälpmedel och sådant 
vilket i bakgrunden formulerar ramar och förutsättningar för design av det lärande som erbjuds 
och detta benämns design för lärande (didaktisk design 1) (Selander & Kress 2010).   
 
Design i lärande (Didaktisk design 2) riktar fokus på hur den enskilde lärande individen riktar 
uppmärksamhetsfokus i design av sitt lärande och där kan analysen riktas mot transformering 
och representationer av lärande samt vad som i sammanhanget erkänns som tecken på lärande 
(Selander & Kress 2010). 
 
Didaktisk design 3 lägger fokus vid bedömning i olika erkännandekulturer (Selander & Kress 
2010). I skolan premieras en målstyrt lärande, och bedöms genom olika praktiker med mallar 
för lärandemål. I ett semiformellt lärande bedöms lärandet annorlunda.    

Lärandet – tecken på lärande 

Förutsättningar för lärandet och den kommunikativa skapande individen sätts i förgrunden i det 
designteoretiska multimodala perspektivet. Lärandet förstås som en kommunikativ aktivitet. För 
den lärande individen innebär lärandet att denne kan visa en ökad förmåga i att använda 
teckensystem på ett meningsfullt sätt inom något specifikt ämnesområde (Selander & Kress 
2010). Mening och lärande är då alltså två aspekter av samma aktivitet (Selander & Kress 
2010). Lärandet visas genom transformationer och representationer, som sker multimodalt - 
med olika media och teckensystem. Mellan olika tidspunkter skapar individen olika 
representationer av något och det är i skillnaden mellan dessa representationer som lärandet kan 
ses (Selander & Kress 2010). Ett exempel på detta kunde vara en dialog där elev1 uttalar en 
mening om ämne x. Elev2 föreslår sen i dialogen ett annat meningserbjudande varvid elev1 
antar detta och transformerar sin förståelse av ämnet genom att själv (i dialogen) uttala en ny 
annorlunda representation om ämne x.   
 
Lärandet låter sig inte greppas som ett ting. När man analyserar meningsskapande 
representationer om och i något ämne över tid kommer det då att visa sig skillnader mellan 
dessa representationer och dessa skillnader är spår av lärande. De spår av lärande som syns, är 
alltså tecken på lärande genom de representationer som framvisas (Selander 2008b).  
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Representation och tolkning 

 

Meningsskapandet låter sig manifesteras i en representation. För att förklara hur 
representationer skapas finns det presenterat i cultural studies tre teoretiska inriktningar om 
representationer, den reflektiva, den intentionella och den konstruktivistiska (Hall 1997). Dessa 
teorier är relevanta som en bakgrund till mitt problemområde och jag förklarar dem här.  
Den reflektiva representationsteorin antar att meningen ligger inneboende i objektet eller 
fenomenet i det som ”avspeglas”. Språket (representationen) avspeglar något redan befintligt, 
det finns alltså en mimetisk, speglande och avbildande relation mellan objektet i världen och 
representationen. Den reflektiva representationsteorin påminner om Platons idévärld med dess 
inneboende sanningar. I kritik mot den reflektiva representationsteorin måste det tolkande 
subjektet och framställningsformer för representationer framhållas. Subjektets utgångspunkt 
gentemot världen är i självet, hennes känsla, vad hon har lärt sig, från hennes fördomar men 
också utifrån förförståelse (Selander 2004). Subjektet tolkar och skapar representationer utifrån 
olika synvinklar. Formen av mediering och modalitet spelar också roll för hur ett tecken, en 
representation uppfattas (Selander 2004).   
 
Den intentionella representationsteorin menar å andra sidan att representationens mening skapas 
av den som talar (skriver, ritar). Kritiken mot denna teori påpekar att denna teori inte beaktar att 
representationsförfattaren är del av en social värld, där man för kommunikation måste ha 
gemensamma och delade koder.  
 
Den konstruktivistiska representationsteorin utgår från att människan konstruerar mening 
genom system för representationer (jmf medier o teckensystem) då den materiella världen finns 
men inte har någon inneboende mening i sig själv, men som individer skapar vi koncept om 
något vi uppfattar, upplever och har relationer till. Teorin sammankopplar tre nivåer, den 
materiella, den konceptuella och nivån av teckenskapandet. I min produktion av denna studie 
finner jag alla tre nivåerna av intresse, men analytiskt kommer jag främst att fokusera på nivån 
av teckenskapande, representationen. När man talar om det materiella så kan det givetvis vara 
konceptuellt, som begrepp om ”kärlek” eller ”moster”. Det konceptuella sker hos individen då 
den har egna begrepp och egen förståelse av något (Hall 1997).  
 
Genom modellen visas hur representationer medieras och signifieras (ges betydelse) och det 
förklaras som meningsskapandet. Det materiella, det konceptuella och det som signifieras i 
tecknet, alltså representationen styrs av kulturella och lingvistiska koder (Hall 1997).  Här är det 
språksystemet som representerar det materiella. Den här konstruktivistiska modellen baserar sig 
på den saussurianska semiotiken, där relationen mellan det signifierade och det som signifierar 
fastställs kontextuellt med de koder som vi använder och den mening som representationen 
frambär konstitueras i skillnader till andra representationer (Hall 1997).   
 
Artefakter och koncept    Individens tankar och           
i världen     koncept        
   
 
 
 
 

                  Representationen  
 
Figur 1. Konstruktivistisk representationsteori. 
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Utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv måste även påpekas att världen uppfattas från 
ståndpunkter. Världen kan därför inte ses som given utan är en effekt av hur den uppfattas och 
vi erfar genom mediering (Cavallaro 2001). Representationen representerar det som har tolkats, 
och erbjuder ett oändligt antal representationsinnehåll (meningar), allt det som den möjligen kan 
föreslå (Cavallaro 2001). Representationer är partiella och inte i fullständig överensstämmelse 
med hur något är. Representationer visar fram vissa drag som är mer framträdande (eng. 
salience) än andra drag som har tryckts undan (Selander & Kress 2010). Den som har framställt 
representationen har då funnit vissa drag mer meningsfulla och har därför markerat dessa som 
mer framträdande i jämförelse med andra egenskaper eller drag som också finns i 
representationen. Representationen, texten, språket blir alltså kontextuellt. Representationer blir 
betydelseglidande. För att förstå meningar som de ges och skapas av någon skrivare eller läsare 
blir tolkning essentiellt (Hall 1997).    
 
Figur 1 ska endast ses som en grundläggande struktur för en representationsteori. Genom att gå 
vidare till det designteoretiska perspektivet kan man i de semiformella lärsekvenserna (figur 2) 
finna en teori om lärandet vilken dessutom betonar det representationsskapande vi gör, i dess 
sociala och kulturella ramar. Representation kan då definieras som användningen av form och 
innehåll för att gestalta en förståelse (Selander 2008d).  
 
Nära kopplat till representationsteorier finns även ett betydligt antal meningsskapandeteorier. 
Det perspektiv jag intar på meningsskapande här i denna studie, baserar sig på det 
socialsemiotiska perspektivet som fokuserar på den kommunikativa praktiken som 
meningsskapande. 

Det multimodala socialsemiotiska perspektivet  
Multimodalitet är både en teori och ett forskningsområde under utveckling. Det 
socialsemiotiska perspektivet ligger till grund för att teoretiseringen kring multimodalitet. Det 
finns fyra olika teoretiska antaganden som ligger till grund för det multimodala socialsemiotiska 
perspektivet och det första innebär att språk är en del av en multimodal ensemble (Jewitt 
2009:21). En multimodal ensemble är alltså en samling av olika former av tecken, eller 
teckensystem vilka används i kommunikation och representation. Dessa uppfattar jag som en 
”verktygslåda” för teckensystem. När man talar om multimodalitet erkänner man att 
kommunikation och representation kan uttryckas genom ett antal olika teckensystem, likvärdiga 
till språket. För meningsskapande använder man då flera och olika teckensystem. Sådana 
teckensystem skulle kunna vara dans, musik, gestik eller målning för att ge några exempel. Det 
andra antagandet innebär att vart enskilt teckensystem realiseras olika och genom dess olika 
representationer erbjuds olika meningar. För det tredje så antas det att mening orkestreras då 
man väljer hur någon representation eller flera teckensystem i en representation framställs. 
Multimodal orkestrering är alltså en process av att sätta ihop, organisera och designa tecken och 
teckensystem (Jewitt 2009, Kress 2010). Processen realiseras i ett arrangemang (Kress 2010). 
Olika teckensystem interagerar och det påverkar meningsskapandet.  Slutligen finns där ett 
antagande om att meningsskapande sker i en viss socialt kontext, så meningsskapandet är 
socialt. Visserligen finns det normer för hur något teckensystem används, men där finns också 
individens intresse för vad som väljs och framhålls i teckenskapandet. 
 
Det engelska begreppet mode översätts här till teckensystem. Val av teckensystem handlar om 
hur man bäst kan representera något. Det är en semiotisk resurs för meningsskapande som kan 
uppträda i former som exempelvis bild, tal, gestik och skrift där vart och ett teckensystem har 
olika potential att realisera (eng. affordance) en specifik mening (Kress 2010).  
 
Socialsemiotiken skiljer sig från traditionella semiotiska forskningsinriktningar. Traditionellt 
har semiotiken behandlat ”språk” genom koder och regler om relationen mellan tecknet och 
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dess mening. I socialsemiotiken ser man istället teckenskaparen i en social process, där denne 
skapar mening genom att göra tecken (Jewitt 2010). Signifieraren – den semiotiska resursen 
kopplas utifrån val samman med det som signifieras och ges sålunda en mening (Jewitt 2009). I 
ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv kan aktören utöva egen agens i teckenskapandet. 
Fler av de analytiska begreppen som ska användas i föreliggande studie kommer att presenteras 
i detalj under kapitel 3. 

Lärsekvens 
Modeller av lärsekvenser har utvecklats inom det designteoretiska perspektivet (Selander 
2008a). Lärsekvenser är schematiska strukturer över hur lärandet ter sig ur ett designteoretiskt 
perspektiv (se figur 2). Modellerna kan användas för både design av lärsituationer och för 
analyser av desamma. Det finns tre grundmodeller över lärsekvenser, informella, semiformella 
och formella (Selander 2008b). Modellen för formellt lärande visar hur lärande kan ske i 
exempelvis skolans miljö, medan man kan hänvisa modellen för semiformellt lärande till en 
visning av en utställning vid ett museum.  
 

 
Figur 2. Semiformell lärsekvens enligt Selander (2008a). Besökaren skapar sig en representation efter semiformell interaktion 

med givna resurser.   

 
En semiformell lärsekvens kan beskrivas ha ett syfte eller en intention bakom de resurser som 
iscensätts för barnet. Lärsekvenserna ger oss en dynamisk förklaringsstruktur över vad som sker 
i en lärandesituation.  Modeller av lärsekvenser erbjuder hjälp för att synliggöra multimodala 
konfigurationer.   
 
Grundstrukturen av lärsekvensen består av att eleven träder in i en iscensatt situation, inramad 
av en intention, ett syfte för vad som ska bearbetas, tillgängliga resurser för lärande och 
institutionella normer. De institutionella normerna, de regler och vanor för hur något ska gå till 
påverkar vad och hur lärandesituation kommer att te sig. Själva inramningen kallas även design 
för lärande (didaktisk design 1) (Selander & Kress 2010). Se figur 2, vänster del. Intresse och 
social interaktion är dubbelriktade aktiviteter. I design för lärande (didaktisk design 1) kommer 
museiläraren att kunna planlägga lärsekvensen utifrån eget intresse och tankar om hur social 
aktion ska te sig. I den primära transformationsenheten kommer eleverna att realisera 
aktiviteter som att tänka, tala, fråga, titta, rita och dylikt, utifrån deras eget intresse och deras 
egna sociala interaktion. Det perspektivskiftet som fokuserar på de lärandes aktiviteter benämns 
design i lärande (didaktisk design 2) (Selander & Kress 2010).  
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I denna situation, i arbetet mot förståelse, går den lärande in i en transformationsprocess, en 
cyklisk rörelse runt transformering - medier - teckensystem - formering, vilket ungefärligt 
beskriver lärande i vardagssituationer (Selander 2008b). För att exemplifiera denna 
transformationsprocess, kan man tänka sig en elev som går på ett skolbesök vid något museum, 
där historiska artefakter visas i glasmontrar, och textade skyltar förklarar något om dessa 
artefakter. Den historiska artefakten i sig är ett medium, och i sig ett visuellt teckensystem 
(engelska mode), då man kan se den och tolka den som en ”mumifierad krokodil”. Den textade 
skylten ett annat medium vilken innehåller det skriftliga teckensystemet, och båda dessa medier 
adresserar barnets syn. Förutsatt att eleven behärskar teckensystemet, att läsa det skrivna ordet, 
kan barnet ta del av detta. Därtill kan det finnas en museilärare vars kropp med gestik och tal är 
ännu ett medium och vars språk ett teckensystem. Dessa medier och teckensystem är resurser för 
lärande. Elevens eget intresse och grad av social interaktion kan komma att påverka hur 
hon/han kommer att lära sig i denna situation. Om nu den lärande väljer att engagera sig i det 
som hon/han upplever, ser, hör och läser, sker en omvandling av det givna mot en förståelse, en 
transformering av intrycken, vilket utmynnar i en formering av en förståelse, ett subjektivt 
meningskapande, en representation av det som visades. I den sekundära transformationsenheten 
kan meningsskapandet bearbetas ytterligare genom metareflektion och kommunikation med 
andra.  

Multimodal kommunikation      
Retorik, design och produktion är begrepp inom multimodal kommunikationsteori. 
Kommunikationen i multimodal kommunikationsteori förstås som ömsesidig, mellan retorikern, 
”den som talar” och publiken (Kress 2010). Retorikern bedömer kommunikationssituationen 
utifrån eget intresse och utifrån publiken för att kunna skapa en lämplig representation retoriskt 
(Kress 2010). Begreppet design vilket har förklarats tidigare, handlar här i denna kombination 
av begrepp om de lärande förutsättningar (som i denna studie exempelvis blir representationer 
på museet) vilka blir resurser för lärande (Selander & Rostvall 2008). Ibland faller retoriken och 
design samman, där en och samma person står för både retorik och design av något som uttrycks 
(Kress 2010). Produktionen är materialiseringen av designen (Kress 2010). Produktion innebär 
att multimodala konfigurationer sammanställs fysiskt till den utställning som finns i museet. 
Produktion kan också vara de verbala uttryck eller gestik som en museilärare använder. Retorik 
och design påverkar också hur teckensystemet kan bära mening.  
 
Diskurs är ett begrepp som låter peka på hur något visas och sägs av någon representation på en 
överordnad ideologisk nivå. Diskursbegreppet fungerar för att skapa epistemologisk koherens 
(Kress 2010). Med det menas att ett kunskapssammanhang är motsägelsefritt. Diskurser skapar 
kunskaper utifrån institutionens perspektiv, exempelvis en genom en museipedagogisk diskurs. 
Diskurser kan visa sig i arkitektur, rummets design, tal, skrift eller bild. 
 
Genom att se på representationer och analysera dess komposition, kommer jag att kunna visa 
meningserbjudanden är konstruerade. På en överordnad nivå vill jag se på begreppen 
informationsvärde,  framträdande (salience) och inramning (Kress & Van Leeuwen 1996). I 
filmstudier har det tidigare använts analytiska begrepp som distans, kontakt och perspektiv 
(Lindstrand 2006). Dessa begrepp kan användas i denna studie då även de berör 
informationsvärde, framträdande och inramning och passar för analys av de 
meningserbjudanden som framstår genom visningen i utställningen. Distans, kontakt och 
perspektiv kan ske både över tid och i rum. Betraktaren positioneras då i förhållande till 
representationen genom orientering eller deixis (Kress 2010).  Deixis pekar på en mer handfast 
positionering av läsaren, som exempelvis genom att peka, eller skyltar med pilar i vars riktning 
en museibesökare förväntas gå. Ett grepp som ofta har använts i filmers representation blir 
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användbart här, ett tema som omedelbarhet (immediacy), vilket åsyftar att man i upplevelsen 
glömmer bort den tekniska medieringen (Lindstrand 2006). 
 
I analys av elevernas representationer i lärsekvensens andra transformationsenhet är även där 
begreppen informationsvärde,  framträdande och inramning till hjälp för att vaska fram  
meningserbjudanden. Informationsvärdet ges av var något element har placerats i 
representationen.  Informationsvärdet ges av en struktur i rymden av var vilka artefakter är 
placerade i förhållande till varandra (Kress & Van Leeuwen 1996). Det finns olika slags 
kompositionsformer. I vissa läs- och skriftformer placeras det givna till vänster och det nya till 
höger, horisontellt. I den texten placeras det som är taget för givet, eller originalet för något, till 
vänster, varefter en historia, en förklaring följer i det nya som följer till höger.  I en vertikal 
komposition, kan det ideala visas högst upp och det som kommer nedan, det reella, kan då 
illustrera då det verkliga och vanliga. Det ideala kan vara en artikulation om hur något bör vara 
medan då det reella visar mer en praktisk tillämpning av detta. I andra kompositioner lyfts 
centrum fram mot det omgärdade området som marginal. Framträdande pekar på den grad av 
uppmärksamhet som artefakten eller elementet i representationer kan uppbåda på grund av 
storlek, markeringar eller dylikt och inramning pekar på hur linjer kan avdela eller sammanföra 
i meningar i representationen. Framträdande kan markeras med olika medel, för exempel talet 
med emfas, visuellt genom en interaktion mellan storlek, skärpa, ton och perspektiv (Kress & 
Van Leeuwen 1996). När jag i studien väljer att behandlar tredimensionella artefakter (i plural) 
kommer jag att kalla dem installationer. 
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Kapitel 3 Metod 

Vetenskapsteoretiska synsätt 
Bland variationen av vetenskapsteoretiska synsätt finns två polariserade noder, det 
positivistiska-nomotetiska och det humanistiska-ideografiska (Stensmo 2002). I det 
positivistiska synsättet söker man generalisera och predicera, något som inte är aktuellt för en 
liten studie som denna vilken söker förståelse för ett fenomen.  
 
I det humanistiska synsättet finns hermeneutiken som perspektiv. Undersökningsobjekten är 
mänskliga relationer, upplevelser, innebörder och intentioner vilka kan läsas liksom texter 
(Ödman 1979).  Hermeneutiken kontextualiserar tolkning och förståelse för att söka 
sammanhang och fördjupa förståelse. Forskaren tar in sig själv i processen vilket ses som en 
fördel.  Sanningen i tesen som framkommer blir relativ, då det erkänns att det finns flera 
sanningar, dock finns det kvalitativa skillnader mellan sanningsanspråk. Tolkningen måste vara 
både tillräcklig och nödvändig (Ödman 1979).  När det problematiserade forskningsobjektet 
inbegriper mjuka data och sådana fenomen som är svåra att kvantifiera passar den 
hermeneutiska ansatsen.   
 
Den ena ansatsen utesluter inte metodiska kombinationer utan dessa beror på syfte och 
forskningsfrågor som tillsammans styr vilken typ av studie som föreligger. I fråga om studiens 
koppling till sanningsanspråk låter jag mig informeras av hermeneutiken. Kunskapen i form av 
förförståelse är en tillgång för att tolka och förstå det som ligger för hand (Patel & Davidson 
2003). Det är nödvändigt att jag redogör för min förförståelse, då de tecken på lärande som jag 
kommer att finna hos elever måste genom ges mening, genom mig, i denna studie. Som forskare 
möter jag hos eleverna livsvärldar skilda från min egen och därför är det viktigt att jag redovisar 
min förförståelse, då jag och eleverna har olika maktpositioner i och genom studiens gång. Det 
är även utifrån min förförståelse om museipedagogik som jag har låtit konstruera ett teoretiskt 
ramverk vilket deduktivt får styra min syn mot vissa aspekter av forskningsobjektet. Genom 
kvalitativa metoder kommer jag att skapa analysobjekt, vilka jag ämnar analysera och läsa, så 
som texter tolkas. I min läsning av texterna kommer jag att pendla mellan delar som texten ger 
mig och helheten som är sammanhanget eller ”studieämnet” ur vilka texterna uppkom.  

Studiens design  
Föreliggande studie är kvalitativ och i studien arbetar jag deduktivt och abduktivt. Jag har med 
mig ett teoretiskt ramverk in i studien, men när jag har analyserat har jag nödgats hämta fler 
teoretiska begrepp. Studiens design följer de olika steg som illustreras genom modellen Design 
av lärsekvenser (se figur 2). Denna modell kan ses som en teoretisk karta för att studera 
meningsskapande i olika miljöer. Processtegen för modellen visas under underrubriken 
Analysmodell – semiformell lärsekvens vilken återfinns under rubriken Materialbearbetning. Då 
det multimodala perspektivet ingår som ett centralt perspektiv i studien är det lämpligt att 
använda flera kvalitativa datainsamlingsmetoder och arbeta multimodalt för datakonstruktion. 
Enligt konventioner i kvalitativ forskning används begreppet datainsamling men det är också ett 
problematiskt begrepp då det pekar på att data är befintligt i omvärlden oavhängigt forskaren 
och därför använder en del forskare hellre begreppet datakonstruktion (Fejes & Thornberg 
2009:13). För studien kommer jag att skapa data i olika medier och teckensystem, och jag är 
därför öppen för att använda båda begreppen datainsamling och datakonstruktion. Närmast 
beskrivs de valda metoderna för datainsamling/datakonstruktion.  
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Val av metoder 

Observerande deltagande/deltagande observation och fotografi  

Studiens syfte var att belysa relationen mellan den kommunikativa praktiken under en 
skolvisning av en museiutställning och elevers möjligheter till deltagande och lärande. Utifrån 
den första forskningsfrågan, den om hur en utställning på ett museum kan gestaltas genom en 
museilärares visning blir det då nödvändigt att välja en lämplig datainsamlingsmetod.  
 
I museets utställning förväntade jag mig att kommunikationen skulle komma att framställas 
genom representationer i form av artefakter. Metodologiskt finns det en fördel med att studera 
fysiska objekt, då detta stimulerar kreativa frågor och vidare frågor kring kultur, sociala 
institutioner och praktiker (Kellehear 1993). Å andra sidan finns det inte särskilt väl utvecklade 
metodologier för studiet av artefakter. I visningen av utställningen förväntade jag mig att 
museiläraren skulle komma att kommunicera genom tal och gestik, än fler 
representationsformer än de tidigare nämnda. För att kunna samla in data från visningen av 
utställningen valde jag då observation som metod. Observationsmetoder bestäms av 
observationsobjekt och fokus och koncentreras av plats, situation, tidspunkt och tidsomfattning 
(Carlström & Carlström Hagman 2006). De bestäms också utifrån syfte, forskningsfråga och 
tillgängliga resurser i studien. Styrkorna med observation som metod ligger i att den kan vara 
diskret och att den tvingar observatören att göra sig familjär med ämnet (Kellehear 1993).  
 
Det finns andra metoder som jag skulle ha kunnat använda mig av för datainsamlingen. Jag 
hade haft möjligheten att välja videoinspelning som komplement i min observation vid museet 
och vid fokusgruppintervjun. En styrka med videoinspelning som metod är att den skulle ha 
kunnat fånga upp både verbal och icke-verbal kommunikation och att händelser skulle kunna ha 
observerats flera gånger (efteråt) men till dess nackdelar hör att videokameran kan påverka 
beteendet hos dem som observeras. Intervjuer med museipedagogen eller skolläraren efter 
besöket var en möjlig metod vilken valdes bort då dels a) mediet och teckensystemet i intervjuer 
baserar sig på talet och textspråket vilket i sig förändrar representationen av den multimodala 
visningen och b) det inte var möjligt att bygga upp en tematisk intervju kring denna visning när 
den var okänd, både museididaktiskt och ämnesdidaktiskt. Faktainsamlingen för en intervju är 
en indirekt studie av verkligheten (Carlström & Carlström Hagman 2006). En indirekt studie i 
form av intervjuer med pedagoger skulle endast kunna visa pedagogernas representationer, men 
jag ämnar också studera den interaktiva processen där eleverna är deltagare i lärandet. Mitt val 
var att studera empirin direkt i egenskap av observatör.  
 
För deltagande observation finns ett antal val som forskaren måste göra i designen av 
observationstillfället, då observationen kan vara öppen eller dold, deltagande eller icke-
deltagande, aktiv eller passiv, strukturerad eller ostrukturerad och direkt eller indirekt 
(Halvorsen 1992).  
 
När jag nu observerade med en klass på museet, skulle observationen komma att vara öppen för 
pedagogerna då de var medvetna om att jag genomförde en studie, medan observationen för 
barnen skulle komma att vara dold. Deltagande observation beskrivs som att vara deltagande i 
interaktion med medlemmar i ett socialt system (Halvorsen 1992). Jag hade inte för avsikt att 
interagera med klassen under visningen utan positionerade mig annorlunda genom att ställa mig 
som observerande deltagare och som sådan passiv då jag inte ämnade påverka gruppen eller 
interagera i klassen. Jag studerade primärt utställningen som den pedagogiska situation det var. 
Det kallas då en observation av första ordningen (Bjørndal 2002). Det gick inte att i förväg 
frånskriva sig från att eleverna av egen agens skulle kunna interagera med mig vilket skulle 
kunna förändra mitt observerande deltagande till deltagande observation vilket skulle göra mig 
aktiv i min interaktion med klassen.  
Att observationer beskrivs som strukturerade innebär ett val av bestämda aktiviteter som ska 
studeras och motsatsen beskrivs som att inget val av aktiviteter för studium har valts före 
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observationen (Halvorsen 1992). Det jag skulle observera var visningen av utställningen och jag 
visste att det där skulle komma att finnas ett stort antal möjliga kombinationer av media och 
teckensystem, men inte vilka. Därför kan min metod för observation benämnas som en 
strukturerad ostrukturerad metod. När informanterna vet om forskarens syfte och att de blir 
observerade kallas detta direkt observation. Att pedagogerna visste om mitt syfte, men inte 
eleverna, och när jag ämnade studera utställningens representationer föll distinktionen mellan 
direkt och indirekt observation. Jag väljer varken antingen – eller i en dikotom tradition, utan 
jag väljer att glida mellan både – och.  
 
En fördel att följa med klassen som observerande deltagare på utställningen var att jag skulle 
kunna upprätta ”det sociala kontraktet” med eleverna innan jag skulle komma att möta dem för 
en uppföljning av museibesöket. Det sociala kontraktet innebär för en forskare att man har 
byggt upp en bra relation till barnet innan en intervju tar plats vilket är nödvändigt för att få ut 
bra information från barn (Doverborg-Österberg & Pramling 1985). Visserligen refererar dessa 
författare till barn på lågstadiet och yngre men jag anser ändå att tillit och trygghet måste finnas 
där för eleven, även när det är en äldre elev i mellanstadiet.    
 
För observationsmetoden kan det uppstå problem med reliabilitet och validitet. Där kan uppstå 
bias från mig som observatör, och minnesproblem om inte anteckningar förs omedelbart vid 
observationen (Kellehear 1993). För att motverka bias kan man använda 
medbedömarreliabilitet, och kamera kan användas som ett anteckningsmedel med fördelen att 
man genom fotografier kan analysera om och gå tillbaka och kontrollera om de första givna 
intrycken (Kellehear 1993). När jag nu observerade artefakter valde jag kamera för att föra 
visuella anteckningar. Det finns flera fördelar med fotografi som metod då man kan visa objekts 
form och färg, artefakter i dess storlek och kontext och ta närbilder för detaljer (Kellehear 
1993).      
 
För att kunna besvara forskningsfråga 2, den om hur och vilken mening elever gestaltar i 
representationer i olika multimodala konfigurationer, krävdes det att jag i studien skulle samla 
in data/konstruera data i olika multimodala konfigurationer. För att konstruera en del av mitt 
arbetsmaterial till svaret på forskningsfråga 2, valde jag att använda observation som 
datainsamlingsmetod och självrapportering för datakonstruktion av bild/text.   
 
I min förförståelse om vad som var möjligt för elever i åk 5 att hantera i fråga om medier och 
teckensystem valdes som en multimodal metod för datakonstruktion i ett första steg att eleverna 
skulle få representera sitt meningsskapande av visningen genom att rita och skriva ett fåtal 
meningar. Det är också lättare att få barn att verbalisera genom ett konkret material, som 
exempelvis bild (Doverborg-Österberg & Pramling 1985). I besökarstudier har för övrigt 
bildritande varit en använd metod för datainsamling, både bland vuxna samt barn (Hein 1998, se 
även Insulander 2010). Bilden planerades att vara en igångsättare för samtalet i den senare 
kommande fokusgruppen.   
 
När jag nu skulle observera i och med samma klass på skolan, skulle observationen komma att 
vara öppen för både skolläraren och eleverna. Jag planerade att själv aktivt interagera med 
klassen i skolan och positionerade mig då som deltagande observatör. Observationen skulle inte 
komma att vara primär, utan sekundär till min handledning av självrapporteringen (i form av att 
rita en bild). Det kallas då en observation av andra ordningen (Bjørndal 2002).  
 
Datakonstruktionen genom denna självrapportering är nödvändig som underlag för att sen 
besvara forskningsfråga 3, där jag efterfrågar vilka likheter och skillnader som olika 
representationer uppvisar, och för att slutligen besvara forskningsfråga 4 som efterfrågar hur 
barns (besökares) skillnader i representationer kan förstås i förhållande till skolans och museets 
erkännandekulturer. 
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Fokusgruppintervju  

Med självrapportering i bild uttrycker man en mening. Denna mening kan utifrån individens 
intresse innehålla en värdering, en förståelse och tecken på lärande (Selander 2008d, Selander 
& Kress 2010). Med verbalt språk, som är ett annat teckensystem, kan möjligen samma eller en 
annan mening gestaltas. En del medier och teckensystem kan förstärka varandra eller motsäga 
varandra (Jewitt 2008, Selander 2008c). Olika medier och teckensystem är i sig även mer eller 
mindre tillåtande för vad som kan uttryckas, man kan tänka sig att bildmediet som 
meningsbärare för Egyptiska hieroglyfer kan uttrycka något säga sådant som inte lika lätt kan 
uttryckas i verbalt språk.  
 
Så genom att sätta upp en fokusgrupp för intervju ville detta låta mig konstruera data för att 
följa upp syftets andra forskningsfråga om hur och vilka meningar som elever gestaltar i olika 
representationer. Som metod är fokusgruppen lämplig när man söker bredden (variation) av 
tankar som personer kan ha om något ämne och när man vill upptäcka faktorer som påverkar 
personers inställningar till något (Kreuger & Casey 2000). Latenta inställningar och 
sammanhanget i vilket åsikter bildas kan åskådliggöras. I en gruppintervju kan barnet bli 
medvetet om olika sätt att tänka så intervjun blir också lärande (Doverborg-Österberg & 
Pramling 1985). När en verbal gestaltning läggs till den tidigare producerade multimodala 
representationen kommer fler tecken på lärande visas och ett djupare meningskapande att 
framvisas. I elevernas egen design av kunskap på detta sätt kommer det att framvisas både vad 
de har förstått och hur de har förstått ämnet (Selander 2008c).  
 
När man använder fokusgrupp innebär det att man samlar en mindre grupp av 5-10 elever och 
låter alla komma till tals kring representationerna. Tanken med denna metod är att deltagarna 
under en tidsbegränsad kort period fokuserar på en enda fråga (tema) (Fahlström & Lundkvist 
2007:46). Fokusgruppen fungerar så att en person leder gruppdiskussionen och det kan 
genomföras så att en annan observatör eller flera har ansvar för att observera och föra 
anteckningar över vad deltagarna säger (Fahlström & Lundkvist 2007:46). I efterföljande dialog 
mellan fokusgruppledaren och observatör/en/erna kan medbedömarreliabilitet upprättas. Ett 
alternativ till att använda observerande medarbetare i fokusgruppen är att istället välja 
inspelning. Det ger en fördel med att i stort sett allt som diskuteras kan skrivas ordagrant, dock 
är det en tidsödande teknik. När jag inte skulle ha någon medbedömare valde jag istället att 
spela in fokusgruppintervjun.  
 
Frågetekniken kan lämpligen styras genom den så kallade trattmetoden. I trattmetoden börjar 
man med vida övergripande frågor för att snäva in med direkta uppmaningar om att ”berätta för 
mig…” och ”hur tänkte du då…”, för att få barnet till att verbalisera tankar (Doverborg-
Österberg & Pramling 1985, Kreuger & Casey 2000). Mellan att man upprepar mer utforskande 
frågor är det viktigt att ge informanten nödvändig tid för paus för att samla tankarna 
(Doverborg-Österberg & Pramling 1985, Kreuger & Casey 2000).  
 
Till mitt stöd skrev jag ett frågeschema (bilaga 1). Frågeschemat hade ett antal öppna frågor och 
uppmaningar för de initiala individuella frågorna, och ett par öppna frågor för den slutliga 
gruppdiskussionen. I metodlitteratur rekommenderas det för god kvalitet att man ställer frågor 
utifrån en begränsad frågeställning och att man använder uppföljningsfrågor för att säkerställa 
informationen (Bjørndal 2002:95-97). Detta följde jag. Jag utformade frågeschemats frågor så 
att jag utifrån svaren på dessa frågor skulle kunna konstruera data för att besvara studiens 
forskningsfråga 2. De inledande frågorna hade uppföljningsfrågor. Reliabilitet, i kvalitativa 
studier, handlar om att söka få fram pålitliga uppgifter (Eliasson 2006). För att stärka 
reliabiliteten valde jag att låta en fråga omformuleras flera gånger i frågeschemat.  
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Urval och avgränsning 
Jag arbetar varken som skollärare eller museilärare idag. I tidigare pedagogiska och 
museipedagogiska studier där jag har studerat aspekter av elevers lärande vid museer har jag 
sökt kontakt med yrkesverksamma museipedagoger som har kunnat förmedla kontakter med 
skollärare till mig, men det har då har visat sig att de skollärare som jag kontaktade efter 
rekommendation avböjde deltagande i den då planerade studien. För denna studie ville jag 
försäkra mig om att kunna få tag på informanter och valde utifrån en pragmatisk grund ett 
enklare sätt att finna informanter. Genom det egna kontaktnätet tillfrågades lärare vid en skola 
på Kungsholmen i Stockholm om deltagande i studien med en klass. En åk 5-klass där 
planerade att gå på en museal visning vid Medelhavsmuseet. Urvalet blev ett 
bekvämlighetsurval (Stukát 2005). 
 

Hela klassen med 20 elever fick efter museivisningen instruktioner att rita en bild och på samma 
bild skriva några meningar om vad de fann viktigt vid museibesöket. Alla dessa bilder samlades 
in för analys. Ett urval av skolelever, 5 stycken, som har producerat dessa teckningar valdes att 
ingå i fokusgruppen, utifrån variation i innehåll och komposition i bilden. Det var ett strategiskt 
urval. Idealet skulle ha varit att jag skulle kunnat ha flera fokusgruppsintervjuer med alla elever, 
men jag bedömde att det inte skulle rymmas inom ramen för en liten studie på grundnivå.  

Uppläggning och genomförande 
Här beskrivs vad som konkret och praktiskt gjordes i studien för datainsamlingen av det 
material som låg till grund för datakonstruktion. I förberedelse inför själva studien och genom 
studiens gång begagnades litteraturstudier.  

Visningen vid museet 

För att kunna besvara forskningsfråga 1 om hur en utställning gestaltas vid ett museum genom 
en museilärares visning mötte jag upp skolläraren och klassen vid Medelhavsmuseet. 
Vid ankomst till museet visade det sig att två klasser skulle gå på utställningen, och då jag hade 
tid följde jag efter den första klassen som en pilotstudie för att prova ut kamerans funktion och 
att kunna följa designen av utställningen. Det visade sig dock att museipedagogen designade om 
visningen för den utställning vilken är den som kommer att redovisas. I huvudsak var det dock 
samma artefakter och element i utställningen som lyftes fram, i olika ordning. Visningen av 
utställningen vid Medelhavsmuseet tog 60 minuter. 

Den ingång jag använde för att observera utställningen blev för denna del av studien 
utforskande då jag inte visste vad utställningen skulle erbjuda i ämnesinnehåll och 
ämnesdidaktik, samt deduktiv från min studies perspektiv då jag hade med mig begrepp för 
analys av utställningen. Utforskandet passar då för att söka en bred insikt och helhetsförståelse 
(Halvorsen 1992). Att gå in i observation med brett fokus låter forskaren vara öppen för alla 
aspekter som kan dyka upp under observationen (Bjørndal 2002). Genom en multimodal metod, 
och utifrån ett designteoretiskt perspektiv, i vilket lärande bygger på kommunikation, kunde jag 
här förstå visningen som en text. Det har låtit mig läsa representationer. Jag satte då min 
synvinkel mot visningens tecken vilka kommunicerade innebörder. 

Jag följde efter klassen på ungefär tio stegs avstånd med kamera och karta. Kartor över museet 
fann jag färdiga vid utställningens ingång och en sådan använde jag för att anteckna kodord 
samt kryssa för och numrera de olika montrar och statyer som museiläraren och eleverna 
stannade till vid. Några elever tog självmant kontakt med mig under visningen och då förstod 
jag att de hade blivit förberedda av lärarna på min närvaro. 

Jag fotograferade 55 bilder i pilotstudien och 46 bilder i andra utställningsvisningen. Kamerans 
objektiv, Canon EF 50mm 1:1.8 ll erbjöd vissa tekniska och perspektivmässiga problem för 
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mig. Därför, samt för att försäkra mig om god bildkvalitet fotograferade jag många fler bilder än 
enbart en vid varje monter/artefakt. Kameran som användes var en digital stillbildskamera av 
märket Canon Eos D1000. Efter hemkomst framkallades fotografierna digitalt och jag skapade 
en kontaktkarta med korta anteckningar för dessa fotografier som numrerades. Korta skriftliga 
anteckningar från mina kartanteckningar fördes då också in i en anteckningsbok.  

Självrapportering med bilder 

Samma eftermiddag, efter museibesöket följde jag klassen till deras skola. I inspiration av det 
designteoretiska perspektivet hade jag då designat datainsamlingen som en lärsekvens enligt 
modellen av en semiformell lärsekvens (Selander 2008a). Se figur 2. Jag gick in i skolmiljön för 
att följa upp lärandet av museibesöket. För att kunna besvara forskningsfråga 2, den om hur och 
vilken mening elever gestaltar i representationer i olika multimodala konfigurationer, lät jag 
eleverna konstruera data. Eleverna fick på min uppmaning rita representationer från det nyss 
företagna besöket vid museet.  
 
Jag hade tidigare varit på besök i denna skola för ett annat projekt och uppfattade att elever då 
förstod mig som en person som skulle återkomma till skolan. Som vuxen kvinna kanske de 
skulle uppfatta mig som medlem av lärarkåren. Jag introducerade mig som att jag inte var lärare 
utan gick på en skola för vuxna och skulle lära mig vad barn tycker är viktigt på museet. Jag 
valde att uttrycka mig medvetet öppet kring den uppgift jag skulle ge eleverna med att rita och 
skriva några rader om det som eleverna menade var viktigt på museet. Detta var i åtanke för att 
eleverna inte skulle känna sig styrda av mig utan verkligen uttrycka egna meningar. 
 
Komplementärt till den ledarroll jag tog i klassen observerade jag enligt andra ordningen, där 
observationen blir en sidouppgift av den pedagogiska situation som jag var en del av (Bjørndal 
2002). Eleverna fick på min uppmaning rita på papper med penna och färgpennor och skriva 
några meningar om det som var viktigast på det museibesök de hade gjort samma morgon. 
Uppgiften var frivillig för eleverna och det informerades de om. Eleverna gick in i andra 
transformationsenheten med individuella intressen, och socialt samspel gentemot skolläraren, 
mig och klasskamraterna. Det sociala samspelet varierade. En del elever diskuterade med 
varandra om hur de skulle rita. Några frågade vad de skulle rita, vilket jag poängterade att det 
”du tycker var viktigast” var det som de skulle rita. Jag ville undvika att styra eleverna i valet 
över vad de skulle rita. Några hade svårt att komma igång och rita och en elev föredrog att 
skriva och inte rita. Övningen var tänkt som en process för att färdigställa representationer i 
andra transformationsenheten av en semiformell lärsekvens (Selander 2008a).  
 
De medier som eleverna arbetade i var papper, pennor och färger och de teckensystem som 
användes var ord och bild. I det sociala samspelet kunde eleverna använda varandra som medier 
och teckensystem då de samtalade om hur museiutställningens artefakter såg ut. Eleverna 
lämnade fram bilderna till mig när de var klara och efter en timme avbröts övningen för 
ordinarie undervisning.  

Fokusgruppintervju 

Efter några veckor gick jag tillbaka till skolan för att genomföra en fokusgruppintervju. Genom 
fokusgruppintervjun skulle jag samla in ytterligare data till att besvara forskningsfråga 2 som 
efterfrågar hur och vilken mening elever gestaltar i representationer i olika multimodala 
konfigurationer.  
 
Planeringen av fokusgruppen innebar att jag skulle leda gruppen vilken skulle fokusera kring en 
fråga, som den om var och en enskild elevs meningsskapande i förhållande till bilden/texten 
som hade producerats efter den museala visningen. När fokusgruppen lades i lokaler i elevernas 
skola, hade jag i åtanke att det skulle stärka elevernas känsla av trygghet och underlätta arbetet i 
fokusgruppen.  
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När målgruppen för en intervju är barn, så finns det generella råd att tänka på inför planeringen 
av denna. Det man bör tänka på är plats, tid, kontakt och intervjuteknik (Doverborg-Österberg 
& Pramling 1985). För att undvika distraktion och för att kunna vara ostörda bör en lugn plats 
för intervjun väljas. Tidspunkten bör förläggas så att barnet inte är trött eller att andra aktiviteter 
ska komma strax efteråt. I kontakt med barn rekommenderas frekvent ögonkontakt och att man 
undviker att bläddra i papper. Bilder föreslås som en god utgångspunkt för en intervju som 
genomförs i en samtalande ton där barnens påståenden följs upp med korta öppna frågor för att 
barnet ska kunna elaborera kring diskussionsämnet. (Doverborg-Österberg & Pramling 1985, 
Kreuger & Casey 2000). Jag hade tänkt på detta och talat med skolläraren om detta. 
 
Elevernas deltagande var visserligen bestämt, men det var frivilligt för dem att delta i 
fokusgruppen och det informerades de om. Läraren hade redan informerat om min ankomst och 
jag förklarade för eleverna att jag studerade vid en skola för vuxna och behövde veta vad barn 
tycker är viktigt på museet för att jag skulle skriva en stor uppsats om det. Läraren hade 
arrangerat ett klassrum som var ledigt under en timmes tid, dit jag tog med eleverna och bjöd 
dem att sitta ned vid de två bord som satt mitt i rummet. Tillsammans provade vi bandspelaren 
genom att var och en fick hälsa och säga sitt namn och vi lyssnade att inspelningen fungerade. 
Jag tänkte att det var bra att de sade sina namn så att jag lättare skulle kunna identifiera deras 
röster när jag senare skulle lyssna på inspelningen. Jag hade planerat att använda en Mp3-
spelare men någon sådan fanns inte tillgänglig att låna vid Stockholms Universitet vid tillfället 
så därför använde jag en analog bandspelare.   
 
Jag delade ut de tidigare ritade teckningarna till eleverna. Till mitt stöd hade jag frågeschemat 
(bilaga 1) och jag lät eleverna svara och berätta en i taget kring innehållet i deras bilder. När var 
och en elev hade beskrivit och berättat om sin bild höll jag en gruppdiskussion utifrån frågan 
om vad de hade lärt sig som var nytt vid museibesöket. Sen ställde jag en fråga som berörde 
elevers meningsskapande. Den frågan omformulerades två gånger för att ge eleverna tillfälle till 
reflektion och för att säkra reliabilitet. Gruppintervjun pågick under drygt 45 minuter varefter 
eleverna avtackades för medverkan.   
 
Fokusgruppsintervjun transkriberades ordagrant. En av de fördelar som den här typen av 
registrering ger, är att man kan vara fullt närvarande i samtalet, till skillnad mot för om 
anteckningar skulle ha förts samtidigt med intervjun (Bjørndal 2002). Jag fann en mall som 
hade använts för transkribering av videodata i en avhandling (se Lindstrand 2006:71-72). När 
jag istället enbart arbetade med ljudbandsinspelning har jag kunnat anpassa konventionerna i 
den mallen till en form som passade för att transkribera min ljudinspelning. Visserligen har jag 
som författare gjort en transformation av det ursprungliga materialet, som då format den 
representation jag för fram, från mitt intresse och min tolkning. Verbalt språk och skriftspråk 
skiljer sig åt, då skriftspråk använder tecken som komman, punkter och utropstecken för att 
markera form i skriftspråk och denna form påverkar innehållet. I det designteoretiska 
multimodala perspektivet finns den medvetenheten om att olika multimodala konfigurationer 
kan uttrycka olika innehåll. Arbetet med transkriberingen har varit lärorikt och hjälpt mig att se 
både form och innehåll, alltså hur vi talade och interagerade i fokusgruppen och vad eleverna 
talade om. De konventioner jag använde för transkriberingen följer nedan.  
 
#      Markerar icke hörbart ord. 
## Markerar fler icke hörbara ord, eller icke hörbar mening. 
.. Markerar kortare paus i tal. 
… Markerar längre paus i tal. 
ELISABETH Namn i versaler markerar författaren. 
Anita Namn i gemen markerar eleven, och dessa namn är fiktiva. 
Oidentifierat barn Markerar att eleven ej kan identifieras. 
Unisont Markerar flera elever som säger samma sak.  
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”  ”  Markerar text som eleven citerar, eller talar ”som om” någon annan 
skulle ha uttalat sig om något.   

 
Transkribering av fokusgruppintervjun tog 8 timmar 15 minuter. 

Materialbearbetning  

Hur en museilärare kan gestalta en visning av en utställning  

I den första forskningsfrågan efterfrågades hur en utställning vid ett museum kan gestaltas 
genom en museilärares visning. För att besvara detta har jag beskrivit, tolkat och analyserat 
museilärarens visning av utställningen i resultatkapitlet, under rubriken Första 
transformationsenheten. Denna deskription, tolkning och analys är organiserad under 
underrubriker som betecknar de anhalter och representationer (exempelvis Cypriotiska statyer 
och statyetter, etc.) vilka visades i turordning genom visningen av utställningen. Under var och 
en sådan underrubrik har jag i första stycket beskrivit och konstaterat det som hände med en 
strävan att göra detta så teorifritt och värderingsfritt som möjligt. Denna vardagsnära 
beskrivning brukar kallas tolkning av första graden (Elvstrand, Högberg & Nordberg 2009). Jag 
har under en del av dessa textbeskrivningar även satt in fotografier som också är beskrivningar.  
 
I deskriptionen har jag strävat efter att hålla mig så neutral som möjligt för att undvika 
värderingar samtidigt som det teoretiska perspektivet påverkar min beskrivning på så sätt att de 
begrepp som jag använder senare i analysen får betydelse för vad som väljs ut i visningen av 
utställningen och hur detta beskrivs i deskriptionen av mig. Med en deduktiv ingång till 
utställningen hade jag med mig ett teoretiskt raster med den designteoretiska modellen av en 
semiformell lärsekvens, och tillhörande analytiska begrepp för den modellen. Begrepp ur 
Analysmodell – semiformell lärsekvens har främst fått strukturera och lyfta fram 
händelseförloppet för en lärsekvens. Genom min förförståelse och mitt intresse har vissa delar 
framstått för mig och andra har fallit undan. Jag är medveten om att jag aldrig skulle kunna göra 
anspråk på att redovisa en neutral, fullständig och allomfattande sanning i deskriptionen om hur 
visningen av utställningen var och har utifrån detta redovisat denna problematik. Utifrån det 
designteoretiska perspektivet finns dessutom medvetenheten om att vissa delar blir mer 
framträdande än andra drag som skjuts undan i representationer (Selander & Kress 2010). 
 
I följande stycke/n efter deskriptione/n/erna i resultatdelen har jag analyserat datamaterialet. Då 
det har inneburit en växling mellan vardagsnära begrepp och teoretiska begrepp brukar det 
också kallas tolkning av den andra graden (Elvstrand, Högberg & Nordberg 2009). För att 
skriva fram analysen pendlade jag tillbaka till den nyss författade tolkningen av första graden. 
För den mer detaljerade analysen av hur en lärare kan gestalta en visning av en utställning så har 
jag använt multimodala begrepp vilka redovisas under Multimodal analys; meningsskapande 
genom representationer. Dessa begrepp har hjälp mig att lyfta fram vad som gestaltades och hur 
handlingar, interaktioner, processer och representationer relaterades till eleverna. 
 
Genom att lägga fotografier av utställningen bredvid mina anteckningar och Medelhavsmuseets 
karta fogade jag samman dessa meningserbjudanden till en syntes för att beskriva museilärarens 
design av utställningen under underrubriken Sammanfattande kommentarer. Då hade jag redan 
tolkat mina intryck, och erbjuder läsaren utdrag av utställningen enligt en given navigeringsväg. 
Första forskningsfrågan besvaras i kapitel 5, diskussionskapitlet under underrubriken Didaktisk 
design 1 vilken ligger under rubriken Slutsatser.  
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Hur och vilken mening som elever gestaltar i representationer i olika multimodala 

konfigurationer  

För att besvara den andra forskningsfrågan, den om hur och vilken mening som elever gestaltar 
i representationer i olika multimodala konfigurationer har jag beskrivit, analyserat och tolkat 
dels representationer i bild och text och verbala representationer.  
  
Alla elevers representationer i bild/text har redovisats under resultatkapitlets rubrik Andra 
transformationsenheten och där direkt under underrubriken Elevernas representationer. 
Elevernas representationer är presenterade genom fotografier och som sådana är de också 
representationer av en beskrivning. I det designteoretiska multimodala perspektivet är detta en 
möjlig kommunikativ form, bland andra former för kommunikation. Bilderna sorterades 
ämnesmässigt och i sekvens efter anhalterna i visningen av utställningen och jag numrerade 
representationerna. Många av bilderna hade representerat flera föremål, från olika delar av 
visningen av utställningen. Då det var möjligt sorterade jag in sådana bilder i grupper där det 
fanns färre antal representationer. Jag utgick ifrån att elevrepresentationerna skulle behandla 
artefakter eller interaktioner mellan individer som hade tagit plats i visningen av utställningen, 
vilket stämde för alla utom en representation.  
 
Direkt efter dessa avfotograferade bilder följer löptext där representationernas kompositioner 
och multimodala tekniker analyseras med designteorins multimodala analysbegrepp (se nedan 
Analysmodell – semiformell lärsekvens och Multimodal analys; meningsskapande genom 
representationer). I denna löptext finns också en tolkning av andra graden, då det sker en 
växling mellan vardagsnära begrepp och teoretiska begrepp (Elvstrand, Högberg & Nordberg 
2009). Utifrån den analysen i löptexten har jag kunnat lyfta upp en tolkning av bildernas 
meningar.  
 
Ett urval av elever deltog i fokusgruppintervjun. Elevernas verbala representationer har 
redovisats i resultatkapitlets del Andra transformationsenheten, under rubriken Gruppintervjun 
och metareflektioner. Den redovisningen har också varit nödvändig för att besvara den andra 
forskningsfrågan om hur och vilken mening som elever gestaltar i representationer i olika 
multimodala konfigurationer. I redovisningen har jag beskrivit, analyserat och tolkat verbala 
representationer. 
 
Fokusgruppintervjun hade renskrivits. Jag kodade textmassan inför analys av 
fokusgruppintervjun. Kodning av rådata innebär att man sorterar och delar upp data enligt olika 
principer (Stensmo 2002). Med olika färgpennor markerade jag vertikalt dialogerna för Lennart, 
Esko, Anita, Vivi och Helena. Elevernas namn är fingerade namn för anonymitet, då det är ett 
krav att man ska behandla informanternas personuppgifter med konfidentialitet enligt 
forskningsetiska principer (se nedan under rubriken Etiska aspekter).  
 
Texten tolkades sen i flera omgångar. Jag markerade mina huvudfrågor med horisontala linjer 
och sen skrev jag sammanfattande kommentarer i marginalen. För att hjälpa min egen tolkning 
läste jag igenom materialet flera gånger med olika läsvägar och renskrev löptext. För 
efterföljande tolkningar av löptexten använde jag några handlingsprinciper ur tolkningsläran, (a) 
inkännande och öppen genomläsning (b) engagemang i texten och (c) registrering av 
återkommande utsagor (Westlund 2009). Att läsa med inkännande och öppen genomläsning 
innebär att man åsidosätter sin förförståelse och läser texten så att den så att säga ska tala till 
läsaren. Att sedan söka efter engagemang i texten har betytt att jag sökte efter utsagor där 
eleverna uttryckte engagemang. Engagemang operationaliserades genom att jag i texten sökte 
efter adjektiv som värderade något och/eller verb som beskrev en relation. Att registrera 
återkommande utsagor har inneburit att jag sökte efter återkommande fraser, uttryck och 
upprepningar, vilka jag markerade. Jag har också tolkat upprepningar som tecken på 
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engagemang. Tolkningarna av löptexterna organiserades per elev och jag kunde utifrån dessa 
arbetsprinciper få fram mönster i texten. 
 
Bilden hade använts som avstamp för mitt frågeschemas första fråga. I resultatkapitlets del 
Andra transformationsenheten, under rubriken Gruppintervjun och metareflektioner, gjorde jag 
i tur och ordning för de fem eleverna först en sammanfattning av den tidigare analysen av 
bilden, sen visade jag bilden och under bilden ställde jag ett sammandrag av elevens verbala 
representation över den egna teckningen.  
 
Fortsatt genom Andra transformationsenheten, under rubriken Gruppintervjun och 
metareflektioner i resultatkapitlet gjorde jag i tur och ordning för gruppintervjuns följande 
frågor ett sammandrag av elevernas svar. Efter vart sammandrag följer mina analyser och 
tolkningar av elevernas svar. Andra forskningsfrågan besvaras i kapitel 5, diskussionskapitlet 
under underrubriken Didaktisk design 2 vilken ligger under rubriken Slutsatser. 
 

Likheter och skillnader som olika representationer visar  

För att besvara den tredje forskningsfrågan, den om vilka likheter och skillnader som olika 
representationer visar har jag grupperat bildrepresentationer genom hela resultatkapitlet och 
denna gruppering sammanfattas under Andra transformationsenheten, under rubriken 
Sammanfattande kommentarer.  Genom jämförelser av bildrepresentationer sinsemellan och 
genom jämförelser av gestaltningar av museibesöket som de framkom i fokusgruppsintervjun 
dels sinsemellan elever och dels mot bildrepresentationerna har jag i diskussionskapitlet under 
underrubriken Didaktisk design 2 vilken ligger under rubriken Slutsatser kunnat analysera, tolka 
och besvara den tredje forskningsfrågan.    
 

Hur barns/besökares skillnader i representationer kan förstås i förhållande till 

skolans och museets erkännandekulturer 

Slutligen, för att besvara den fjärde forskningsfrågan, den om hur barns/besökares skillnader i 
representationer kan förstås i förhållande till skolans och museets erkännandekulturer har jag 
reflekterat över studiens resultat och slutsatser utifrån olika aspekter kring bedömning för 
lärande samt kommunikationsaspekter. Den frågan besvaras i diskussionskapitlet under 
underrubriken Didaktisk design 3 vilken ligger under rubriken Slutsatser. 

Analysmodell – semiformell lärsekvens 

I figur 2 visades en semiformell lärsekvens som har använts av mig för att visa hur lärandet vid 
en museiinstitution kan gå till.  Denna applicerades av mig som ett strukturerande redskap på en 
visning runt en utställning vid Medelhavsmuseet i Stockholm för att kunna beskriva och 
analysera de olika delar som ingick i den kommunikativa praktiken.  Analysmodellen har varit 
behjälplig som ett raster för struktur för att organisera data till att besvara den första 
forskningsfrågan där det efterfrågades hur en utställning vid ett museum kan gestaltas genom en 
museilärares visning.  
 
Ett medium i en utställning är någon artefakt, som exempelvis en mumie. En museilärare kan i 
visningen av en utställning använda kroppen som medium, med gestik och tal. Språket kan då 
ses som ett teckensystem och gestiken som ett annat teckensystem. Utifrån intresse av något 
specifikt artefakt kan en social interaktion byggas upp kring denna artefakt. Det kan vara så att 
museiläraren väljer att tala länge om något specifikt artefakt eller påpekar dess egenskap på 
något annat sätt, genom att peka ut detaljer eller genom att låta elever känna på artefakter i 
social interaktion. Eleverna kan också utifrån intresse fråga mycket eller ta tid på sig att 
inspektera någon särskild artefakt, vilket leder till social interaktion. När eleverna är aktiva i 
social interaktion i den första transformationsenheten ges de tillfälle till att transformera och 
formera förståelse och meningar kring det som de möter.  
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I den andra transformationsenheten kan elever få rita bilder av besöket på museet och tala om 
besöket. Genom representationerna som elever skapar i bild och text ges det underlag till att 
besvara den andra forskningsfrågan, den om hur och vilken mening elever gestaltar i 
representationer i olika multimodala konfigurationer. 
 
Genom data som kommer att samlas in genom att använda den semiformella lärsekvensen, ges 
det underlag till att besvara forskningsfråga 3 vilken efterfrågar vilka likheter och skillnader 
som olika representationer visar. Utifrån det samlade underlaget från de tre tidigare besvarade 
forskningsfrågorna kan den sista forskningsfrågan besvaras, den som handlade om hur 
barns/besökares skillnader i representationer kan förstås i förhållande till skolans och museets 
erkännandekulturer.  

Multimodal analys; meningsskapande genom representationer      

I kapitel 2 visades den teoretiska grunden för ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. Där 
presenterades begreppen ensemble, orkestrering och arrangemang, vilka fokuserar på media 
och teckensystem. En ensemble är då en ”verktygslåda” av teckensystem, som artefakter, 
skyltar, ”tal”, bilder och dylikt ur vilket museiläraren väljer att orkestrera – sätta samman ett 
arrangemang för eleverna. För att analysera handlingar, interaktioner, processer och 
representationer lyfter jag fram fler analytiska ingångar. Museiläraren har en plan, en design, för 
arrangemanget som presenteras och verkställs i produktion för och med eleverna. Museilärarens 
retorik anpassas till målgruppen, i detta fall mellanstadieelever. Museiläraren kan ha en 
ensemble av skolmateriel som konstgjorda mumier vilka han väljer att plocka fram när 
arrangemanget ”Antikens Egypten” ska orkestreras, utifrån en design där elever får linda 
konstgjorda mumier i ett arrangemang. Fakta kring mumier och Antikens Egypten kan 
presenteras genom en speciell synvinkel, en diskurs. Dessa begrepp hjälper mig att fokusera på 
formering och transformering under lärsekvensens första transformationsenhet, utifrån en 
museilärares perspektiv. Begreppen är till hjälp för att besvara den första forskningsfrågan om 
hur en utställning vid ett museum kan gestaltas genom en museilärares visning.  
 
Det finns flera begrepp som är användbara för att analysera komposition i arrangemang i 
visningen av utställningen och komposition i elevers bildrepresentationer. Följande begrepp är 
till hjälp för att besvara den första forskningsfrågan och den andra forskningsfrågan om hur och 
vilken mening elever gestaltar i representationer i olika multimodala konfigurationer. Genom 
visningen av utställningen kommer eleverna att positioneras genom distans, kontakt och 
perspektiv till artefakter. Hur nära elever kan gå in på artefakter, och om elever får hantera 
artefakter fysiskt kan göra skillnad för meningsskapandet. Under visningar på ett museum kan 
det ibland ges tillfälle till en känsla av omedelbarhet, där besökaren i upplevelsen glömmer bort 
den tekniska medieringen. Genom museets fysiska arkitektur kan en viss orientering (deixis) 
tvinga åskådaren till ett visst perspektiv i förhållande till artefakter. En gudomlig staty kan 
placeras högt upp, som det ideala medan betraktaren positionerad nedanför representerar det 
reella och verkliga. Det som är viktigt eller givet kan vara placerat till vänster i en 
utställningsmonter medan det nya följer till höger. När elever ritar bilder kan det vara så att de 
placerar det mest meningsfulla i centrum inramat med kraftiga linjer för att ge framträdande, 
omgärdat av oviktigare detaljer i marginalen. Kompositionen påverkar framträdandet och hur 
något ges informationsvärde.   

Tillförlitlighetsfrågor 

Jag kan inte frånskriva mig min egen museipedagogiska förförståelse, vilken kan vara både till 
hjälp och till hinder. Med detta i åtanke har jag har arbetat reflektivt för att kunna erbjuda 
läsaren möjlighet att kunna bedöma mitt metodiska arbetssätt och hur tillförlitlighet (reliabilitet) 
och giltighet (validitet) har åstadkommits. Ovan, under rubriken fokusgruppintervju, har jag 
redovisat hur jag har arbetat med reliabilitet i frågeschemat som instrument för datainsamling. 
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Validitet i en kvalitativ studie kallas giltighet och handlar om huruvida studien har fångat 
(”mätt”) det den avsåg (Eliasson 2006, Stensmo 2002). Metodmässigt har studien använt flera 
multimodala verktyg för att fånga kommunikativa praktiker och meningsskapande. 
Bildproduktionen och fokusgruppintervjun är olika verktyg som fokuserar på olika aspekter av 
samma fenomen. Genom den metodtriangulering som jag har tillämpat får man en rikare bild av 
fenomenet. När jag har jämfört data som jag har samlat in genom dessa verktyg finner jag att de 
överensstämmer, men nyanseras i fokusgruppintervjun. När resultat från olika metoder 
överensstämmer talar det för att informationen har giltighet (Carlström & Carlström Hagman 
2006:168).  Transparens i redovisning av forskningsarbete rekommenderas (Carlström & 
Carlström Hagman 2006).  Interbedömaröverensstämmelse kan användas i kvalitativa studier 
(Stensmo 2002).  Jag har strävat efter transparens i min redovisning och erbjuder läsaren 
interbedömaröverensstämmelse genom dennes tolkning. Genom studiens transparens kan 
läsaren också bedöma dess giltighet.  

Etiska aspekter 

Då människor är involverade i denna undersökning har regler för forskningsetiska principer 
konsulterats (Vetenskapsrådet 1990). Det är en typ av professionsetik, en etik för en yrkesgrupp 
(Bjørndal 2002). De fyra etiska kraven att beakta kallas samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna innebär att informanterna ska 
informeras om studiens syfte, att deras medgivande om deltagande i studien när som helst kan 
återtas, att deltagande i studien är frivilligt, att forskaren iakttar konfidentialitet kring 
informanternas personuppgifter och att persondata endast används för studien och inte sprids 
vidare. Informerat samtycke från berörd lärare har inhämtats (bilaga 2). Läraren hade muntligen 
informerat elevernas föräldrar om studien.  
 
Etiska överväganden har genomsyrat studiens process utifrån metodlitteraturens råd och 
egenetik. Egenetik handlar om personliga uppfattningar om etik (Bjørndal 2002). Jag har utifrån 
egenetik noga tänkt över behovet av att anonymisera studiens deltagare. Hade jag valt 
videoinspelning som metod skulle det ha krävts att jag skulle ha inhämtat skriftligt informerat 
samtycke från alla elevers föräldrar och inte bara läraren. Videoinspelning skulle kunna ha 
använts för konstruera data för studien, men jag bedömde att det skulle vara lättare att 
konstruera illustrativt data till studien (fotos av artefakter i utställningen) från digitala 
fotografier när jag inte är van att handa videokamera. När jag fotograferade vid visningen av 
utställningen var jag noggrann att komponera bilderna så att personers ansikten inte skulle 
synas, och jag beskar fotografier i efterhand med tanke på detta, så att inte elevernas identitet 
skulle röjas. I fråga om de representationer som eleverna ritade och jag sedan fotograferade, 
raderade jag digitalt elevernas namn i de avfotograferade representationerna. Jag förde in 
fingerade namn i den transkriberade fokusgruppintervjun och i vissa utvalda representationer 
som presenteras i studien. Metodlitteraturen påpekar även att etiska hänsyn måste tas till hur 
registrering av observationer förvaras (Bjørndal 2002). Digitala bilder, kassettband, 
transkriberad intervju i digital form och elevrepresentationer bevaras i mitt hem. De 
fotograferade representationer som har laddats upp på lärplattformen Mondo vid Stockholms 
Universitet kommer att tas bort av mig senast den 31 December 2011. 
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Kapitel 4 Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet av den empiriska studien. Kapitlet presenteras i design 
av en semiformell lärsekvens som fungerar som en överordnad organisationsnivå. Under 
rubriken Första transformationsenheten ämnar studien beskriva, analysera och tolka 
insamlat data som ligger till grund för att kunna besvara den första forskningsfrågan, den 
om hur en utställning kan gestaltas genom en museipedagogisk visning. Forskningsfråga 1 
besvaras i diskussionskapitlet. Den första transformationsenheten i kapitlet är 
organiserad tematiskt och sekventiellt med underrubriker efter de anhalter som användes 
i den museipedagogiska visningen av utställningen. Under var underrubrik följer först en 
deskription, sen följer analysen och en grundläggande tolkning.  Sist följer 
sammanfattande kommentarer för den Första transformationsenheten.  
  
Under rubriken Andra transformationsenheten beskrivs, analyseras och tolkas data till 
grund för att kunna besvara forskningsfråga två, den om hur och vilken mening som 
elever gestaltar i representationer i olika multimodala konfigurationer och 
forskningsfråga tre, som handlar om vilka skillnader och likheter som olika 
representationer uppvisar. Forskningsfråga 2 och forskningsfråga 3 besvaras i 
diskussionskapitlet. Alla representationer presenteras först, innan analysen följer. De 
flesta eleverna har representerat flera föremål. Även om jag har organiserat analysen av 
representationerna efter anhalterna i visningen av utställningen, för att följa temat och 
rubriksättningen i den första transformationsenheten och för att skapa läsvänlighet, så 
betyder detta att jag ibland vid jämförelser kommer att referera till föremål i 
representationer som har placerats tematiskt under någon av de andra rubrikerna. En av 
representationerna avvek i gestaltning från övriga och den har en egen rubrik, 
Garderoben. Framställningen under underrubriken Gruppintervjun och metareflektioner 
följer en processform. Sist presenterar jag sammanfattande kommentarer för den Andra 
transformationsenheten.  

Den semiformella lärsekvensen  

Iscensättning  

Studien genomfördes på Medelhavsmuseet och en skola i Stockholm. Enligt modellen för en 
semiformell lärsekvens, fanns det en design för lärande (didaktisk design 1) för inramning av 
den iscensatta situationen vilken eleverna trädde in i, när museiläraren tog emot dem vid 
museet. Som offentligt museum följer Medelhavsmuseet den av staten ålagda institutionella 
normen att erbjuda kultur för barn och unga genom skolvisningar. En semiformell lärsekvens 
kan beskrivas ha ett syfte bakom de resurser som iscensätts för barnet. Visningen var 
specialbeställd av skolan för att ge barnen en bakgrund till framväxten av dagens stater runt 
medelhavet och leddes av en museipedagog runt utställda artefakter från medelhavets länder i 
antiken. Museilärarens syfte med visningen av utställningen är kopplad till de ramar, den design 
för lärande (didaktisk design 1) som ramade in lärsekvensen. Hans syfte var att iscensätta 
antiken i en lärsekvens för eleverna, detta genom att använda sig själv som en lärande resurs i 
tillägg till de artefakter som var befintliga som lärande resurser i museet. Genom eget intresse 
och tankar kring hur social interaktion ska, kan och bör te sig genom visningen av utställningen 
har museiläraren en tanke om en design för lärande (didaktisk design 1) inför den första 
transformationscykeln. Eleverna gick alltså in denna iscensatta situation av ett museibesök som 
handlade om antiken. 
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Första transformationsenheten 

Beskrivningen, analysen och tolkningen i den första transformationsenheten ligger till grund för 
att kunna besvara den första forskningsfrågan som handlar om hur r dVid entrén till 
utställningssalen möter museiläraren upp eleverna. Museilokalen öppnar upp till en hög och vid 
sal och ingången flankeras av två vita statyer där gruppen stannar till en kort stund. I 
presentationen får eleverna veta att statyer som dessa har haft bjärta färger i det förgångna. 
Gruppen hastar snart in mot salen.    
 

Cypriotiska statyer och statyetter 

Mitt i salen tornar stora gröna triangulära konstdesignade utställningsmontrar upp, placerade 
oregelbundet, och gruppen stannar till en kort stund vid en låg monter som lutar samman med 
den största triangulära montern i salen. Vid den lilla monterns baksida, där den fäster sig vid 
den stora montern öppnar sig en ingång, dit gruppen leds. Täckt under tak, grottliknande i min 
tolkning, öppnar sig för betraktaren en mörkt beklädd monter fylld med många lerstatyetter, 
närmare 1000, från mansstorlek ned till handhöga, mjukt och modulerande belysta ovanifrån. 
Alla statyer och statyetter är vridna åt vänster håll från betraktarens sida, och de speglas i en 
glasspegel vilket låter den som installation ges ett ännu större intryck av numerär mångfald. I 
vänster hörn, genomskuren av glasspegeln, sticker en halv rund sten fram. Längs med glasrutan 
leder låga trappsteg betraktaren på en vandring uppåt. Snett emot montern finns en textskylt 
som berättar om Aiya Irini, där utgrävningarna av fynden gjordes, men gruppen ägnar inte 
intresse åt den texten. Museiläraren berättar om dessa statyer och statyetter att de grävdes fram 
placerade på detta sätt, på Cypern. Frågor ställs till eleverna om vem som kan vara guden och en 
liknelse med stenen i Mekka, som vördas av nutida muslimer låter jämföra och illustrera 
statyernas och statyetternas blickfång till stenen i vänstra hörnet. Museiläraren framhåller att det 
är viktigt att gåvor kan ges till gudar av människorna, som då i gengäld vägleder människorna. I  
en omskrivning beskriver museiläraren relationen de forntida människorna kan ha haft till 
guden, stenen. Genom att tillverka statyer och statyetter som offrades i ritualer kan de ha 
hoppats på vägledning och hjälp av guden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Cypriotiska statyer och statyetter.  

 
 
När nu installationen är tredimensionell, blir betraktarna indragna som deltagare i 
representationen. Då rummet, vari installationen visas är inneslutet under två sammanbyggda 
utställningsmontrar som dämpar det naturliga ljuset accentuerar detta kompositionen, som låter 
innesluta betraktarna. Upplevelsen av representationen ges en omedelbarhet. Det är också ett 
sätt att använda media och teckensystem för att kommunicera något om installationen, om den 
plats den representerar.  Installationen består av en stor samling av lerstatyer och statyetter 
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vridna med kroppar och ansikten åt vänster håll sett från betraktarens synvinkel. De vänder sina 
anleten mot den halva sten som sticker fram i vänster hörn av montern. När betraktaren följer 
statyetternas och statyernas blickriktning, visas i betraktarens synfält spegelbilden som 
mångfaldigar intrycket. Vänster sida av montern, där guden – stenen är infogad, är till skillnad 
av de övriga två väggarna en spegelvägg. I spegelns reflektion blir en halv gud – sten en hel gud 
– sten, och statyerna – statyetterna fördubblas i en halvcirkel runt stenen. Som multimodal 
ensemble, har de media och teckensystem som lerstatyer och stenen är orkestrerats i detta 
arrangemang. Statyerna/statyetterna är positionerade i orientering mot en sten, som de sålunda 
har kontakt med. Stenen – guden blir den artefakt som har ett informationsvärde i installationen. 
Genom museilärarens design och produktion av utställningen tar han in sig själv som en 
multimodal resurs, med tal. Han fungerar som ett ytterligare medium och teckensystem i 
visningen av utställningen. Frågor ställs till eleverna om vem som kan vara guden. Med verbalt 
formulerade frågor tar sig eleverna an att föreslå svar på den frågan, där olika 
meningserbjudanden dryftas. Genom design i stunden inbjuder museiläraren eleverna till att 
vara medskapare i produktionen av utställningen. Museiläraren påpekar hur statyerna och 
statyetterna är vridna mot stenen i vänstra hörnet av glasspegelväggen och berättar en liknelse 
om stenen i Mekka, en helgedom i öster vördad av våra samtida muslimer. Verbalt orkestreras 
arrangemanget av installationen genom att stenen - guden lyfts fram som framträdande.  
 
Arkeologiska fynd tolkas i olika perspektiv och genom olika perspektiv uppstår olika diskurser, 
om vad något kan ha varit och betytt. I min tolkning erbjuds här en möjlig diskurs om en 
historisk bakgrund till trosseder, för museiläraren berättade för eleverna att installationen såg ut 
så här när man upptäckte fyndet. En reciprocitetsdiskurs framförs som viktig, och ger en 
förklaring till varför fyndet var arrangerat som det var; människor ger gåvor till gudar, och 
gudar vägleder människorna.  
 
Artikulationen om vördnad kan ses på flera nivåer, med flera meningserbjudanden. Statyerna 
och statyetterna som representationer av gåvor och vördnad till guden berättar något om 
intentionen hos antikens folk som ursprungligen designade uppställningen, och för en betraktare 
kan installationen även förstås och tolkas som normerande, om man ser statyerna och 
statyetterna som föredömen för hur man bör förhålla sig till guden – stenen, det givna. Det 
framvisade arrangemanget har sålunda satts i historiskt kontext med flera meningserbjudanden. 
Genom min designteoretiska lins såg jag att eleverna först fick engagera sig visuellt med media 
och teckensystem som lerfigurer och sten i en installation, där form och innehåll smälte samman. 
Den multimodala konfigurationen som den framstod visuellt, hade något (egentligen multipla) 
meningserbjudande. Med språket, i dialogen öppnade museiläraren ett till medium och 
teckensystem för kommunikation. I dialogen hade eleverna flera förslag om vilka artefakter i 
installationen som var de viktiga och meningsbärande. Installationens meningserbjudande kan 
inte ha varit helt klar för eleverna, då museiläraren fick förklara meningen om relationen mellan 
stenen och figurerna. Museiläraren använde dialogen till att framhålla och förstärka guden – 
stenens meningserbjudande genom att verbalt ge den framträdande.  Genom den ensemble, den 
multimodala konfiguration som museiläraren orkestrerade i detta arrangemang gavs eleverna 
ett vidare meningserbjudande, en större potential att realisera de meningar som utifrån diskurser 
och installationen sipprade fram kring Cypriotiska statyer och statyetter.  I dialogen hade också 
eleverna möjlighet till att transformera och formera egna representationer.   
 

Artemis - en grekisk jaktgudinna 

Även om elevernas frågor kring installationen av de föregående artefakterna var många, valde 
museiläraren att påpeka att det var tid att gå vidare och gruppen leddes vidare till salens vägg, 
där statyer och byster var lokaliserade (se figur 3). Statyn Artemis presenteras för eleverna. 
Placeringen för Artemis pekas enligt kartan ut som Grekland. I dialog med barnen diskuterar 
museipedagogen om vem hon är och hur statyn har satts ihop av olika delar för flera hundra år 
sedan, och vilka delar som fattas.  
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Bild 2. Gudinnan Artemis. 
 

Hon står inkilad i ett hörn gentemot en midjehög inbyggd avbalkning i salen med framsidan in 
mot den alkov som kallas Grekland. Även om hon står på en sockel, tvingas då betraktaren runt 
avbalkningen för att se henne som fullständig staty från hennes framsida. Avbalkningen 
fungerar som en inramning av statyn, då den tvingar betraktaren att gå runt mot hennes 
framsida. Utställningens design och produktion i det fysiska rummet ämnar här leda betraktaren 
till att anta ett perspektiv på statyn, orienterad framifrån. Distansen till och kontakten med 
Artemis är fysiskt nära. Artemis står ensam som staty där hon står. När museiläraren leder 
eleverna till henne låter han barnen formera en halvcirkel framför henne. Artemis står på en 
sockel, och är upphöjd ovan manslängd. Hennes komposition har flera perspektiv. Vertikalt 
sträcker sig Artemis ovan barnen, upphöjd som den gudomliga entitet hon är för att representera 
det ideala medan eleverna som betraktare nedan henne befinner sig i det reella, i verkligheten. 
Genom att byta perspektiv går det att se Artemis i centrum, och eleverna i marginalen runt 
henne. Artemis är då den viktiga i kompositionen. Båda perspektiven låter representera 
gudinnan med informationsvärde.   
 
Genom Artemis pose, med utsträckta armar och händer som griper något som inte finns där, 
bjuder pedagogen in eleverna till diskussion, kring vem hon är och vad hon gör. Museiläraren 
frågar eleverna om vad det är som fattas i Gudinnans händer. Det som inte finns där är det som 
blir det framträdande drag som karaktäriserar henne och ges informationsvärde. Med språket, 
tanken, fantasin kan statyn sättas i ett sammanhang och föras in i ett meningserbjudande. I 
dialogen får eleverna delta i formeringen och transformeringen av den mening som statyn kan 
ha och samtidigt delta i produktionen av utställningen. Statyn är ett media och teckensystem, 
och museiläraren ägnade omsorg till att låta eleverna engagera sig i dialogen om henne, för att 
”läsa” henne som det teckensystem hon är, då hon i gestik och med vapen (som inte fanns) 
uttrycker vem hon är.  
 
Det andra narrativet som förs fram är det om Artemis tillkomst för ungefär trehundra år sedan, 
och den tidens syn på arkeologiska fynd, då man utifrån olika statyers delar gjorde det vi i 
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nutida termer närmast kallar ett assemblage - till att föreställa Artemis. Med gester och tal, 
resurser i den multimodala ensemblen, orkestrerades arrangemanget när statyns olika delar 
pekades ut. Som medium och teckensystem granskades statyn noga i spår på sprickor och 
sammanfogningar. Det ges ett meningserbjudande om vem hon är och ett meningserbjudande 
om en svunnen tids synsätt på antika artefakter.  

 

Peplos och tunika i Grekland och Romarriket 

Efter salens vägg vandrar gruppen några steg till Romarriket, där ett flertal byster finns, och en 
pekas ut som ett barn i samma ålder som eleverna. I ett hörn av Romarriket finns en bänk, dit 
eleverna leds. Där ligger klädesplagg vikta på hög. Museiläraren lyfter upp ett klädesplagg från 
bänken och kallar fram ett par frivilliga elever, en pojke som får klä på sig tunika och toga och 
krönas med lagerkrans, och en flicka som får klä på sig peplos. Samtidigt berättar 
museipedagogen om var i tiden och var i hierarkin de båda personerna fanns i antiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3. Elever i toga och peplos. 

 
Museiläraren orkestrerar arrangemanget med en retorik anpassad till gruppen elever då en 
barnbyst benämns och pekas ut ur den multimodala ensemblen. I följade design och produktion 
av arrangemanget här i utställningen, där en komposition av klädbyte arrangerades, följdes 
retoriken upp. En frivillig flicka kallas fram för att kläs på en grekisk klädedräkt, en röd peplos. 
En frivillig pojke kallas därefter fram, och museipedagogen hjälper honom att i tur och ordning 
få sätta på sig en romares tunika, toga och därefter krönas med krans. De båda eleverna fick stå i 
centrum för klasskamraterna som stod i marginalen, i en halvcirkel runt om. De elever som stod 
i centrum fick känna på och prova klädesplagg, genom att delta i en gestaltning av människor i 
antiken, samtidigt som de representerade ”det framträdande”. Museiläraren berättar att den 
romerska pojken skulle ha blivit klädd av en tjänare. Museiläraren använder inte bara sin röst 
för retoriken om unga Romare som blir klädda av tjänstefolk, utan orkestrerar sig själv som en 
del av den multimodala ensemblen, i ett arrangemang där han agerar som en ”tjänare” som klär 
på eleven. Vidare berättas det att Romaren genom kläderna skulle ha framstått som en 
moderiktig person av högre stånd och att det skiljer flera hundra år mellan den grekiska flickan 
och den romerska pojken.  
 
Ett par elever fick möjlighet att transformeras till representationer i utställningen genom social 
interaktion med museiläraren. I sammansättningen av den multimodala konfigurationen 
användes ett antal medier och teckensystem, där tygplaggen med lövkrans och museiläraren som 
agerade som ”tjänare” lät eleverna få uppleva representationen taktilt. Under tiden berättar 
museiläraren om plaggen och representationens mening, samtidigt som eleverna kunde höra och 
se omvandlingen. Hela arrangemanget gav en möjlighet till omedelbarhet i förnimmelse och en 
vid ”affordance” med en multimodal konfiguration som var i samklang. Möjliga 
meningserbjudanden fanns om skillnader mellan hur antikens pojkar och flickor klädde sig, 
skillnader mellan klädstil i antikens länder Grekland och Romarriket, skillnader i 
representationer (av kläder) över tid, och sen en påvisad social hierarki i Romarrikets sociala 



 

35 
 

ordning där det var skillnader mellan människor. Plaggen provas bara en kort stund, tas av och 
gruppen leds tvärs över salen till en glasmonter. 

 

Krukan i främre orienten  

Ett antal krukor står i ett kabinett, varav museiläraren pekar ut en som viktig. Det som framhålls 
i kabinettet är det äldsta fyndet vid museet. Museiläraren berättar att det är en oskadad kruka 
från övergången mellan jägare-samlare till bondestenåldern för 7000 år sedan, funnen i det vi 
idag kallar södra Turkiet.  
 
Med retoriken om något som är viktigt, och gesten, orkestreras arrangemanget för elevernas 
blick, för att framhålla just denna kruka i centrum samt som framträdande så unik som den är, 
till skillnad mot monterns andra krukor som då förflyttas till marginalen. En specifik kruka, 
bland flera, får ett högt informationsvärde. Meningserbjudandet om en tidsordning och 
levnadsbetingelser för artefaktens tillkomst finns där. Gruppen stannar upp här endast en kort 
stund. 
 
Med det korta stoppet vid denna anhalt får eleverna engagera sig i de media och teckensystem 
som erbjuds, att titta på den dekorerade krukan och lyssna på vad museiläraren berättade. Om 
eleverna så valde, kunde de utifrån intresse, i tanken transformera och formera en 
representation kring krukan.  
 
Egyptiska mumier 

Vid denna långvägg finns bakom en öppen valvdörr en glasdörr genom vilken museiläraren 
leder eleverna in till den Egyptiska samlingen. Ljuset är dämpat inne i den Egyptiska samlingen 
och gruppen samlas vid en monter. Montern står placerad mitt på golvet och man kan vandra 
runt den och beskåda en mumie med dess tre kistor från alla håll. Museiläraren berättar om 
hieroglyfers betydelser och som en frågeställning problematiserade museipedagogen etiken med 
att visa döda människor på museet. Framför den montern har det placerats en orange smal bädd 
på golvet, med ett nackstöd till kudde. En av eleverna får prova att ligga på den typen av bädd 
som var vanlig i antikens Egypten. Utställningen avslutades en trappa ned i Egypten, i källaren, 
där mumifierade djur och en människomumie som var avlindad visades. Några elever sade att 
de inte vågade titta på den avlindade mumien och valde då att stanna på markvåningen. 
 
Mumier från det antika Egypten visas i två våningar, på markvåningen leds gruppen till en 
monter som står fristående på golvet, man kan vandra runt om den för att se mumien och dennes 
kistor ur flera perspektiv. Museiläraren samlar eleverna i en halvcirkel framför fronten av 
montern. Montern ger en fysisk inramning av en mumie, som har ett informationsvärde i ett 
sammanhang (med dennes kistor).  Genom det visuella intrycket rakt framifrån, visas mumien 
likt en rysk docka som öppnar sig. Till vänster ståendes den yttre kistan, till höger om den en 
mellankista som passar in i ytterkistan. Framför dessa kistor ligger en till kista vars lock hålls 
uppe för att visa den lindade mumien. Vi får som betraktare se arrangemanget av kistor i vilken 
den döde hade inneslutits. Museiläraren väljer bland olika media och teckensystem i montern för 
att lyfta några som framträdande, som hieroglyfer på kistor. Eleverna får höra om 
hieroglyfernas mening, vilka berättar om den dödes namn och livsöde och dennes position i den 
hierarkiska sociala ordningen. Museiläraren lyfte även en etisk fråga, den om det är rätt eller 
riktigt att visa döda på museum. Den etiska frågan, vill jag mena, är del av en större diskurs 
kring lämpligheten att visa människokadaver på museum, en diskurs som har framförts ur 
etnicitetskontext vilket jag känner igen från antropologiska studier. Genom att den etiska 
problematiseringen av mumier gavs framträdande, förstärktes informationsvärdet och meningen 
om att mumier är avlidna individer och personer.   
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Kompositionen av artefakterna i denna utställningsmonter, liksom variationen av artefakter i 
andra montrar i den Egyptiska delen av utställningen, bör ha gett ett brett antal 
meningserbjudanden beroende på var en betraktare skulle välja att fokusera. I design och 
produktion av visningen av denna mumie gav också museiläraren ett antal meningserbjudanden.  
 
Eleverna visade intresse för denna del i visningen av utställningen genom social interaktion med 
varandra då de kommenterade artefakter och ställde frågor till museiläraren. I diskussion och 
frågor kunde eleverna transformera och formera kunskap om Antikens Egypten. En elev fick 
provligga en Egyptisk bädd med trä-stöd till huvudkudde, vilket bör ha gett ett tillfälle till att 
omedelbarhet i taktil upplevelse och ett meningserbjudande om hur det var att ”vila” i antikens 
Egypten. Att ”prova på” är också ett sätt som ger en grund till att kunna transformera och 
formera egna representationer om något fenomen.   
 

Sammanfattande kommentar  

Anhalterna i utställningen befann sig i olika geografiska områden. I sekventiell ordning rörde 
sig eleverna i en navigationsväg från ön Cypern, till Grekland och Romarriket, därefter till 
Främre Orienten (södra Turkiet) för att sluta utställningen i Egypten. Sekvensen av anhalter 
bildade de ”länder kring Medelhavet”, vilket Medelhavsmuseet behandlar som geografiskt 
område (se figur 3). Designen av utställningen kan ses som en struktur av en geografisk kartbild 
där Cypern ligger mitt i Medelhavet, med länderna Grekland och Romarriket i norr och södra 
Turkiet samt Egypten strax söder om Cypern. För var och en anhalt i visningen av utställningen 
arrangerades olika multimodala konfigurationer av representationer. Utställningen, i min 
tolkning och representation, gav ett narrativ om den sociala ordningen i vilken antikens 
människor inordnades, dessa människors trossystem och tankar om livet efter döden, forna 
tiders behandling av fynd och etiken kring museers representationsformer. Därtill gavs i 
utställningen tillfällen för eleverna att kunna reflektera kring sin egen tillvaro i förhållande till 
antikens människors liv.  
 

 
Figur 3. Karta över Medelhavsmuseet.  Navigeringsväg för en museipedagogisk visning av en utställning. 
 
En utställning på ett museum, i dess mest grundläggande form, består av ett antal artefakter som 
framvisas enligt någon bakomliggande tanke, en design. I denna design har 
utställningsproducenter använt olika multimodala resurser för att ge form och mening till en 
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installation eller en artefakt.  Föremålets placering i rummet, rummets inredning, 
utställningsmonterns inredning, belysning av föremålet, placering av textade skyltar och 
spegelbilder är alla exempel på media och teckensystem som används i designen för att realisera 
det som ska kommuniceras med installationen. 
 
När museiläraren går in för att genomföra visningen av utställningen, tar han in fler 
multimodala resurser, som blir resurser för lärande. Museiläraren använder tal och gestik, han 
tar in eleverna som aktiva deltagare och medproducenter i dialog och genom att elever får känna 
på och prova på föremål.  
 
I den första transformationscykeln har jag beskrivit, analyserat och tolkat hur denna utställning 
gestaltades genom den museipedagogiska visningen. Jag har beskrivit hur olika multimodala 
resurser kombinerades och vad som kommunicerades i dessa konstellationer.  
I lärsekvensens första transformationscykel finns inte bara museilärarens design (didaktisk 
design 1), utan eleverna är själva aktiva med design i lärande (didaktisk design 2) då eleverna 
med intresse och social interaktion ställde många frågor till museiläraren. Vilka 
meningserbjudanden som eleverna tog sig an ur visningen av utställningen och den 
transformering och formering de gjorde av dessa representationer i denna del av första 
transformationsenheten visas i de representationer eleverna själva skapade. 
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Andra transformationsenheten 

Elevernas representationer 

 

 
Bild 1a Bild 2a 

  
Bild 3a Bild 4a 

  
Bild 5a Bild 6a 
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Bild 10a 

 
Bild 11a 
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Bild 12a Bild 13a 
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Bild 15a 

 
 

Bild 16a Bild 17a 
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Bild 18a Bild 19a 

 
Bild 20a 

 

Cypriotiska statyer och statyetter 

I bild 1a intas ett perspektiv rakt framifrån. Aiya Irinis fynd visas i sin helhet med spegel, som 
ett rakt streck över bilden, och med spegelbilden till vänster. Flera elever har representerat 
samma arrangemang, som exempelvis eleven som har gjort bild 7a. Bild 3a visar även 
arrangemanget i utställningsmontern, men från ett höjt och mer analytiskt perspektiv då 
utställningsmonterns triangulära form framhålls. I bild 7a har eleven delat av mediet – 
pappersarket och fyllt i resterande del av arket med andra artefakter, likaså har eleven som 
producerade bild 3a ordnat fler artefakter på rad och därtill använt skrifttext med utpekande 
pilar (deixis). Skrift, som läses från vänster till höger, blir då styrande för läsningen av den 
multimodala konfigurationen men det indikerar varken specifikt framträdande eller 
informationsvärde. De tre artefakter som avbildas i bild 3a är genom perspektiv likvärdigt stora 
och tycks då ges lika värde, samma framträdande och informationsvärde. Bild 7a har avdelat 
mediet (pappersarket) och delat upp rymd i det för att fördela utrymme till flera artefakter som 
finns representerade. Genom att representationerna i bild 7a måste vridas och ses inramade från 
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fler perspektiv, ett för var artefakt, fördelas informationsvärdet jämt till att det finns minst två 
meningserbjudanden. Den ena representationen i bilden är inte viktigare än den andra.  
Bild 1a låter nästan hela mediet – pappersarket fyllas av den tecknade representationen, och 
endast den installationen från Aiya Irini fyndet på Cypern. Högst upp på bild 1a har eleven 
skrivit ”Jag tyckte att den där man hade skänkt till guden som var i typ en rund sten.     Inte 
färdig.    Det som var läskigast var ju dom där mumierna. (inte som tomtar) (dom här såg 
likadana ut på var sida)”.  Eleven har en multimodal ensemble till hands och i arrangemanget 
där hon lyfter in skrift som teckensystem låter hon realisera hennes design och produktion med 
ett meningserbjudande. Retoriken är direkt och förklarande. Detta meningserbjudande 
positionerar läsaren/åskådaren i en direkt och deltagande relation till representationen. 
Åskådaren erbjuds att fylla i tomrummet i bild 1a med ”inte tomtar” men med det som är 
likadant som den ena sidan, som är fylld med ”inte tomtar”.  I löptexten har eleven med en 
värdering kommenterat en annan artefakt, men kombinationen av löptext och bildkompositionen 
visar att informationsvärde och framträdande ligger i installationen av Cypriotiska lerfigurer 
som bilden representerar.  
 
Andra representationer, som bild 2a, bild 4a och bild 6a har i representationerna lyft fram 
enskilda artefakter ur Aiya Irini montern. Representationen i bild 4a visar i centrum stenen – 
guden, och komplementärt finns en textrad i marginalen högst upp. ”Jag tycker att guden 
(stenen) var intresantast” uttrycks i löptexten och med en pil (deixis) pekas ”Guden (stenen)” ut. 
Det tecknade teckensystemet utnyttjas här som det bärande teckensystemet för att poängtera 
framträdande och informationsvärde. Bild 2a har en liknande komposition men har inkorporerat 
en annan artefakt i marginalen högst upp. Eleven har framställt en staty i centrum och under den 
skrivs i löptext ”En präst hittades i en tempel. Man vet inte vad han heter”. 
Representationen i bild 6a visar i centrum guden – stenen och en staty, med fler artefakter på 
rad, en till vänster och två till höger, men som ganska jämnstora i perspektiv ges inte stenen – 
guden eller statyn signifikant framträdande eller informationsvärde. Representationen har en 
rubrik, ”Intressant” med därifrån utgående pilar (deixis) till var och en artefakt. Stenen har en 
egen rubrik ”Guden” med en utpekande pil till stenen (deixis). ”Statyerna som fanns bredvid 
Guden” säger en löptext som markeras med en pil (deixis) till statyn och ännu en text med en 
tveeggad pil till densamma förklarar ”Helften människa helften häst”.           
 
I bild 5a har eleven valt ut tre artefakter och namngett dessa med utpekande pilar (deixis) vilket 
då ger ett sammanhang till det som representeras. Sex Cypriotiska lerstatyetter visas om 
benämns som ”lergubbarna”. Längst till vänster finns en representation av en mumie, sen till 
höger, ovan ”lergubbarna” visas en kruka. Betraktaren ges inte någon speciell läsordning i 
representationen, utan alla artefakter ges likvärdigt framträdande och informationsvärde.   
Representationen i bild 8a visar ett något mer kontextualiserat meningserbjudande jämfört med 
andra representationer ovan. Till vänster i bilden visas det givna, interiören av ”museet” som det 
också har markerats i skrift. Till höger kommer då det nya som här är inramat av cirklar, tre 
nedslag i utställningen med ”mumierna”, ”ler statyerna” och ”marmorstatyerna” som 
vägledande skrift för representationerna. Inramningarna lyfter fram artefakterna som 
framträdande och inramningen ger informationsvärde då de i ett perspektiv lyfter upp, ut och 
fram artefakterna ur bakgrunden, museibyggnaden. Den här eleven har från den multimodala 
ensemblen främst använt teckning som teckensystem för att orkestrera arrangemanget som syns 
i representationen.  
 
Representationen i bild 9a skiljer sig även den från de andra ovan beskrivna representationerna. 
Eleven har ur den multimodala ensemblen använt både teckning och skrift för att orkestrera ett 
arrangemang som visar en analytiskt och kategoriserande mening om utställningens 
representationer. De artefakter som visas är statyer/statyetter och guden – stenen och detaljer av 
mumiers kistor. Själva teckningarna är skissade med tunn blyerts, medan kommentarer i 
skrifttext markerades i tusch. Högst upp till vänster visas tre lerstatyer, arrangerade i olika 
storlekar och markerade med ”stor”, ”mellan” och ”liten” samt kommenterade ”Alla de små och 
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stora och mellan-stora gubbarna”. Statyer har då kategoriserats i storleksordning. Under dessa 
representationer sticker en halvcirkel fram från pappersarkets vänstra sida, och till den pekar en 
pil (deixis) följd av skrifttext ”guden/gåvan”. Allt detta är inramat som ett block med en tunn 
blyertslinje. Artefakterna är då det givna, som finns där från början. Utanför, till höger om den 
tunna linjen, följer det nya, förklaringar som betraktaren bör veta. Där kommenteras de 
Cypriotiska fynden med ”Gåvorna var väldigt olika” och ” ”Guden” var den allra finaste 
gåvan”. Halva pappersarket är tomt, och eleven har skrivit med färgpenna i den högra tomma 
delen ”Jag blev inte färdig! Srry”.  Skrifttexten som är betydligt mer markerad verkar här ges 
framträdande drag och informationsvärde. Å andra sidan är representationen, som eleven själv 
informerar, inte färdig, och skulle kanske ta sig annorlunda ut om eleven hade haft längre tid till 
att färdigställa representationen.   
 

Artemis - en grekisk jaktgudinna 

Av alla representationer var det två, bild 10a och bild 8a som i någon mån uppmärksammade 
statyn Artemis. Här ses bild 10 a, där eleven till vänster har placerat två mumiekistor, och under 
var och en av dessa en kruka. En tom rymd avdelar det som visas till vänster från det som visas 
till höger. Till höger ses en sockel och på den ligger det en pilbåge. Skrifttexten ”trasiga vakt 
Gudinans båge” låter peka ut, med en pil (deixis) vad bågen är. I text högst upp på arket ger 
eleven ett utlåtande ”Jag tyckte att allt fekta var de bästa och att man lärde sig saker”. Eleven 
har skapat en mening om att det var lärorikt att besöka museet, och lyft fram en detalj av statyn 
Artemis. Detaljen pilbåge relaterar till helheten av statyn och i museet fattas denna del av 
artefakten, så eleven har lyft fram pilbågen med framträdande för den mening som statyn 
Artemis har som jaktgudinna.   
 
Representationen i bild 8a lyfter också fram statyn Artemis men till skillnad mot 
representationen i bild 10a väljer eleven att representera Artemis i helhet i bild 8a. I bild 8a 
finns Artemis placerad bredvid ett par byster, och genom en förklarande skrift 
”marmorstatyerna” visar eleven en analytisk mening där representationer klassificeras.  

 

Peplos och tunika i Grekland och Romarriket 

Fyra elever har i representationer lyft fram en mening med de kläder, romersk tunika och/eller 
peplos som några elever fick prova vid visningen av utställningen. I bild 3a, bild 6a, bild 11a 
och bild 17a har alla eleverna använt röd färgpenna för att markera framträdande drag hos den 
peplos som en elev provade. I bild 17a finns också togan representerad. Eleverna har utifrån den 
multimodala ensemblen även använt skrifttext i representationerna. I bild 3a benämns 
”kläderna” och i bild 6a ”Romerska kläderna”, båda med utpekande pilar (deixis) och den 
senare har även en textkommentar om ”Intressant”. I bild 11a använder eleven en överskrift 
”Dräkten”. Ett par av eleverna visar meningen med vem som bär dräkten, deras klasskamrat 
Helena är benämnd i text i anknytning till klädesplagget i bild 11a och bild 3a. Helena i röd 
peplos får ännu mer framträdande drag genom en orkestrering ur den multimodala ensemblen, 
en mer subjektiv och individualiserad mening i bild 11a, då eleven ritat en pratbubbla som talar 
om att ”Jag är ju snygg!”. Det är inte bara så att eleven representerar en artefakt, utan artefakten 
benämns, personen som bär den benämns och den benämnda personen uttalar en värdering, med 
emfas, genom utropstecken. 
 
Representationen i bild 17a använder bara blyerts och färgpenna ur den multimodala ensemblen. 
Flera artefakter ställs på rad, i perspektiv likvärdiga men mer detaljarbete har lagts ned i 
teckningarna av barnen i antika kläder och därför blir de mer framträdande jämfört med 
artefakter till vänster om dem. De får informationsvärde i representationen. Denna 
representation är den enda som visar en toga. En flicka i peplos står bredvid en pojke i toga. De 
är lika men ändå olika och ger ett meningserbjudande om jämförelse.      
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Krukan i främre orienten  

Krukan har lyfts fram i representationer av tio elever. I bild 10a och i bild 17a visas krukan 
tecknad, utan direkt benämning i textspråk. Den är avbildad i perspektiv som mindre gentemot 
andra större artefakter i samma representationer. I bild 10a visas under ett par kistor ett par 
figurer, likadana varandra och jag har tolkat dessa som en och samma kruka representerad ur 
olika synvinklar. De andra artefakterna som eleven hade ritat ovan krukorna var avbildade ur 
olika perspektiv, med en utsida och en insida. Därför tolkade jag att eleven följde denna 
konvention. Repetition av den representation som jag har tolkat som krukan i bild 10a uppfattar 
jag som ett meningserbjudande om här finns en viktig artefakt som visas ur olika synvinklar. 
Eleven skrev också i text  – med ord som pekade ut (deixis) de föremål som representerades -  
alla dessa ”var det bästa” och att man ”lärde sig saker”.  
 
Krukan förklaras som kruka med textspråk i bild 11a och bild 6a, där eleven i den senare 
representationen har ett utpekande (deixis) textspråkstillägg om ”intressant”, vilket markerar 
meningen med den representationen. Representationen i bild 11a låter dela av bilden och rama 
in representationerna, skilda från varandra och där ramas krukan in uppe i höger hörn. 
I bild 5a har eleven med textspråk ”Krukan som var 7000 år” gett ett meningserbjudande om att 
en kruka är viktig på grund av ålder. Krukan är belyst, då en skugga faller bakom den. Likadant 
använder eleven i bild 12a textspråk, fast ett längre narrativ i ett historiskt sammanhang; ”Detta 
vass är över 7000 år gammalt. Den här vassen har bra skick för den lass ner i en grav. Med en 
människa som en gåva”.  Eleven som ritade bild 7a har istället gjort ett sammanhang, en 
representation av en museiinteriör, ett rum där vaser står i en glasmonter vid en vägg. Om dessa 
vaser är de vaser som museiläraren visade, är inte helt klart, men de är dock representationer av 
någon slags krukor vid en vägg. I representationen av ett rum på museet finns en annan artefakt 
som genom storlek och centrering ges större informationsvärde utifrån elevens perspektiv. Bild 
13a visar istället krukan mitt i bilden, som en singulär ritad representation. Eleven har 
kommenterat med utpekande (deixis) textspråk ”Jag tycker den var häftigt”, en mening om en i 
elevens subjektiva uppfattning tilltalande kruka.   
 
I bild 18a har också eleven använt ett utpekande (deixis) textspråk om den ritade krukan, 
textspråket kommenterar att krukan var ”tråkig” i kontrast till en mumie vänster vilken kallas 
”nice”. Skriftspråket är det som förklarar vad som ska ges mening. Eleven låter värdera de båda 
artefakterna genom skriftspråket så ges en mening om att krukan är mindre intressant i 
förhållande till mumien. Den representation som bild 14a visar har kontextualiserat artefakterna, 
”Medelhavsmusiet” är textat med stora blockbokstäver nederst, tvärs över pappersarket, och 
understruket med både långa och korta streck, vilka lyfter upp texten i perspektiv. Två slags 
artefakter visas, och utrymmet fördelas lika för dem, båda får lika framträdande och 
informationsvärde. Vasen/krukan står på en sockel och är belyst, eleven har framhävt artificiella 
ljusstrålar. Eleven använder perspektiv och olika former av grafiska konventioner ur den 
multimodala ensemblen vilket ger en omedelbarhet till representationen. Det finns ett 
meningserbjudande om att krukan står på Medelhavsmuseet, på en sockel och är belyst.  
 
Egyptiska mumier 

Referenser till mumier fanns i sexton av elevernas representationer. Flera av elevernas bilder har 
så att säga räknat upp en sekvens av intressanta artefakter, vari mumier finns representerade (se 
bild 2a, bild 3a, bild 5a, bild 6a, bild 8a, bild 10a, bild 11a, bild 17a). Trots detta finns det 
detaljskillnader i var och en representation. En del elever har lagt märke till specifika mumier, i 
bild 2a syns högst upp en öppen kista, den har uppspjälkat lock och en mumie ligger däri. 
Eleven kommenterar i skrifttext ”Mumien hete Isis. Hon levde 2507 år sedan.”. Samma mumie 
pekas ut (deixis) och benämns i bild 6a, om än med något ändrat namn ”Isisiris”. 
Representationen i bild 8a har redan analyserats under rubriken Cypriotiska statyer och 
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statyetter. Bild 11a har även den analyserats ovan, under rubrikerna Peplos och tunika i 
Grekland och Romarriket samt Krukan i främre orienten. 
 
Representationerna i bild 3a och bild 5a använder också pilar (deixis) för att peka ut och 
förklara mumien, dock är den inte benämnd i namn utan endast som mumie. Eleven som visar 
representationer i bild 12a har pekat på ett sammanhang i forntida Egypten, längst upp till 
vänster finns en katt avbildad. I text kommenteras att ”egyptens djur är katt.”. Nedan till höger 
visar eleven en väl dekorerad mumie i en öppen kista och kommenterar ”Den hära mumien är 
flera hundra år. Symbolerna på kistan berättar om dens lik”. Meningen med den väl dekorerade 
kistan förklaras. Andra elevers representationer visar också detaljer av inskriptioner på kistor (se 
bild 10a, bild 14a, bild 16a och bild 19a). I bild 10a ses mumierepresentationen framlyft i ett 
kontext av museiinteriören, bild 10a har i övrigt beskrivits och analyserats under rubrikerna 
Artemis - en grekisk jaktgudinna och Krukan i främre orienten.  
 
Bild 7a visar en stenkista med Egyptiska inskriptioner, och ännu mer framträdande, en röd skylt 
med texten ”Rör ej”. Eleven som ritade bild 9a har lyft ut exempel av hieroglyfer, och 
konstaterar i skrifttext ”Olika små täcken på mumierna”. Strax till höger skriver samma elev ” 
’Men jag vågade inte gå ned till de öppnade mumierna’ ”. Representationen i bild 14a lyfter 
fram mumien framför den dekorerade kistan, alltså är inte bara kistan med hieroglyfer 
intressant, utan även mumien, som är inlindad, och det har ägnats omsorg till detalj i 
teckningen. I övrigt så har bild 14a analyserats under rubriken Krukan i främre orienten.  
En elev (bild 15a) använder endast skrifttext ur den multimodala ensemblen när han gestaltar 
mening om mumier. ”Jag tycker att mumierna var mest intresant. Därför dem var väldigt gamla. 
Det som är sjukt är att det är riktiga mäniskor som ligger i. So är föda för många tusen år sen. 
För att dem inte skulle rutna la man dem i ett specielt kallt rum.”. Eleven sätter in narrativet i en 
diskurs om etiken kring att visa avlidna på museer. Eleven skapar mening om att det är 
människokadaver som visas på museet.   
 
Representationen i bild 16a visar två yttre kistor och den innersta kistan med en mumie. Med 
pilar (deixis) visas att kistorna ska läggas inne i varandra. De båda yttre kistorna är mer 
detaljerade, mer framträdande, i jämförelse med den innersta kistan. ”Jag tyckte att kistorna var 
intressantast för att jag tyckte det var roligt att tre kistor fick plats i varandra” har eleven 
kommenterat i skriftspråk, som är inramat för framträdande. Arrangemanget som har 
orkestrerats ur den multimodala ensemblen uttrycker en koherent mening.  
 
I bild 18a har eleven linjerat pappersarket och inleder högst upp på arket en värdering av 
artefakter; ”Mumien var intresant för den va läskig, och det var roligare att kolla på en död 
människa än en tråkig kruka.”. I skrifttexten ges mumien ett större framträdande grad än 
krukan, då eleven värderade den utifrån upplevelsen av att se den. I den ritade representationen 
följer eleven upp detta resonemang. . I ritad bild framträder till vänster en mumie, kommenterad 
med textspråk som ”Nice en död människa” vilket markerades med ett omgärdande inramning, 
och till höger om den en ritad kruka med en skriftspråkskommentar; ”en tråkig kruka. /den va 
lite intressant!”. Inramningen av texten pekar på ett mer markerat framträdande och 
informationsvärde. Eleven framhöll sin mening att mumien var mer intressant att se än krukan. 
Exteriören på en kista visas som representation i bild 19a. Eleven kommenterar i skrifttext att 
”Jag tycker att mumie gravarna var viktigast och cooooooola.”.  I den representationen har mer 
framträdande lämnats till kistans huvud, där huvudbonaden är färgsatt.  
 

Garderoben 

En representation skiljde sig från övriga. Bild 20a visar över hela pappersarket ett rutnät av 
dörrar med lås. Längst till höger har eleven i skrifttext på längden uttryckt att ”Viktigt att få ha 
sina saker i tryggt förvar” som också framhåller elevens mening om vad som var viktigt på 
museet. Eleven har i representationen visat kapprummets klädskåp.  
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Gruppintervjun och metareflektioner 

Fem elever valdes ut för gruppintervju, Esko, Lennart, Vivi, Anita och Helena. Dessa elevers 
ritade representationer har analyserats här ovan. Jag redovisar ett sammandrag av analysen för 
var enskild elevs tecknade representation innan jag går vidare till elevens muntliga 
representation och metareflektion.  
 
Esko hade ritat bild 4 (jämför ovan bild 7a). Där intog han två perspektiv, likvärdiga men 
åtskilda, då han delade upp pappersarket och använde det på både längd och bredd för att 
beskriva flera anhalter i utställningen. Båda representationerna på arket har lika mycket 
framträdande och lika informationsvärde. Representationen på bredden visar en sarkofag i sten 
med Egyptiska inskriptioner och den står i ett rum som har ett glaskabinett vid väggen. I 
glasmontern finns vaser. Vrider man pappersarket till kortsidan, syns en representation av 
lerstatyer och lerstatyetterna, dessa är visade som de är installerade i utställningen, alltså med en 
sten - Gud i mitten insprängd i en glasspegel som återspeglar arrangemanget. I analys av bilden 
framhålls alltså två installationer.  
 

 
Bild 4. Eskos representation.  

 
I relation till bilden (se bild 4) berättar Esko att han hade ritat ”Cypernstatyerna” då han ”… 
alltid har varit fascinerad av små figurer.” Han säger att han tyckte det såg ”koolt” ut med 
figurernas uppställning. Han förklarar att arrangemanget med en spegel var sådant för att ”… 
egentligen hade de bara hittat hälften av det de hade på museet” och att då spegelbilden skulle 
förtydliga hela fyndet. Längst ned i museet hade Esko sett ”jättestenkistan” som han säger var 
enorm. Esko förundras över att en människa kunde behöva så mycket plats. Esko förklarar att 
han har ritat av lampan i taket, och från Egypten en gammal kruka, en pilspets på ett träplank 
och en vas.  ”Mumien” är viktig, framhåller Esko, för den har Egyptiska ”bokstäver”. 
 
Analysen av Lennarts representation visar att han lyfter fram tre anhalter ur visningen av 
utställningen, och sätter dem i ett sammanhang, i museet. Representationen som Lennart gjorde 
i bild 5 (jämför bild 8a ovan) visar interiören av ”museet” som det också har markerats i skrift. 
Lennart har lyft fram och ramat in tre anhalter i utställningen. Interiören berättar att det är 
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museet vari man finner, i ordning ovanifrån ”mumierna”, ”ler statyerna” och 
”marmorstatyerna”. Den vikt som Lennart har lagt vid detaljer i var inramning av artefakter 
visar inte någon speciell ordning, allt verkar ges samma mening. 
 

  
Bild 5. Lennarts representation.  
 
Lennart börjar med att tala om att det var ”häftigt” och spännande med mumierna för att de 
levde i Egypten för länge sen. Men allting är viktigt i hans bild, säger han och framhåller att 
lerfigurerna var ”…museets berömdaste sak.”. Han berättar att marmorstatyerna kom från 
Grekland, Cypern och Italien.   
 
Vivis representation var annorlunda i jämförelse med de andra elevernas representationer. I bild 
6 (jämför bild 20a ovan) hade hon ritat av de väsk- och klädskåp som finns i garderoben vid 
museets ingång. Hon hade skrivit en förklaring om att det var ”Viktigt att få ha sina saker i 
tryggt förvar”. När jag gav eleverna uppgiften att rita, hade jag uttryckt mig medvetet öppet 
kring uppgiften och sagt att de skulle rita det som var viktigt på museet. Min intention var att 
undvika att styra eleverna. Men som meningserbjudande hade Vivi antagit mitt 
meningserbjudande ordagrant och tolkat det så som jag uttryckte det – öppet. 
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Bild 6. Vivis representation.  
 
Vivi berättar att hon hade ritat bilden för hon tycker att det är viktigt att kunna ha 
tillhörigheterna i säkert förvar, ”… där man känner att de är säkra så att man inte är orolig för 
dem under hela liksom museituren.”. Hon framhåller också att det var bra att skåpen hade 
nyckellås. 
 
Bild 7 visar Anitas representation (jämför även bild 19a ovan). Anita valde att inleda med text 
som berättar att mumien var mer intressant i jämförelse med krukan. Hennes representation i 
ritad bild framhåller detsamma, då hon bredvid den ritade mumien och den ritade krukan 
framhåller samma sak i textspråk som hon hade uttryckt i text överst på arket. Hon markerade 
speciellt ”Nice en död människa” bredvid den avbildade mumien.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7. Anitas representation.  
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Anita berättar flera gånger att mumien var intressant för att den var en död människa. Hon 
tyckte att det var ”koolt” att ha fått veta att hur mumier kunde bevaras, ”… människorna 
behövde ligga där nere i det där rummet, där det var lite luft, för att … inte, typ, ja, försvinna 
då.”. När hon talar om krukan säger Anita att krukan ”inte var jätterolig” för den bara stod där, 
men att det var lite intressant att höra om det som museiläraren berättade om den. 
 
Helenas representation (jämför ovan bild 6a) visar ett antal artefakter. Från vänster till höger, 
som det syns i bild 8, en flicka klädd i röd peplos, sen stenen – Guden och under den en centaur, 
följt av en mumie till höger, och till sist en kruka. Representationen har en rubrik, ”Intressant” 
överst på bilden och därifrån har Helena dragit pilar till alla artefakter. Alla artefakter, som finns 
representerade kan därmed ses som lika intressanta för Helena. Hon har dessutom markerat 
varje artefakt med förklarande text. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 8. Helenas representation.  

 
Helena berättade att det var spännande att se hur rika klädde sig på Romartiden och att det var 
spännande med att se en sten, som bara var en sten och hade dyrkats av lerfigurerna. En av 
lerfigurerna var hälften människa och hälften häst, och det var lite spännande enligt Helena. Om 
mumien berättar hon att dess ögon och mun hade öppnats för att dess ande skulle kunna 
återkomma och ge den liv. Helena säger att det var spännande få se en sådan mumie på riktigt. 
Hon tillägger att ”de hade begravt allt”, som djur, kattor och fåglar. Krukan, som var 
”jättemånga år…trehundra” tyckte Helena också var spännande. Helena menar att Guden och 
mumien är viktigast i hennes representation. Hon berättar om Guden – stenen genom att jämföra 
”… vi tror ju på guden där uppe” medan de (antikens Cyprioter) trodde på en sten, som fanns 
hos dem. Isisiris, som är en mumie ”… liksom kan man se någon från en annan tid” berättar 
Helena. Det är erfarandet och upplevelsen av att ha sett mumien som eleven lyfter fram. Helena 
berättar om centaurstatyn, och kopplar det till sagor, som sagan Narnia. Helena kommer fram 
till en slutsats att även antikens människor trodde på sagor om centaurer, vilket hon menar är 
”jättespännande”. Helena berättar om hur det gick till i visningen av utställningen när eleverna 
provar kläder, att tjänare fick klä de rika personerna, och att klädedräkten var moderiktig. 
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När eleverna berättar om sina representationer, fokuserar de på de föremål som de har ritat, och 
ramar in dessa i förundran, estetiska och subjektivt värderande omdömen. Eleverna förklarar 
också varför artefakter är intressanta, detaljer lyfts fram och eleverna berättar historier om de 
föremål som de valde att representera från museet. En del av eleverna reflekterar över 
artefakterna och det som de har fått höra vid visningen av utställningen. Helena reflekterar 
genom att jämföra nutid och antiken. 
 
Eleverna är fåordiga och jag föreslår dem att vi ska tala tillsammans om det fanns något på 
museet som var nytt för dem och som de inte kände till tidigare. Anita säger att hon inte kände 
till att mumier fanns. Esko säger att han aldrig hade sett Cypernfigurerna och att han inte hade 
en aning om att det fanns marmorstatyer. Lennart berättar att han inte visste om att man gjorde 
krukor på stenåldern. Sen berättar han att det fanns skalbaggar i sten (skarabé) som man skulle 
ha runt halsen för lycka. Vivi trodde inte att hon visste om att mumier lindades innan de sattes i 
kista för att sen återuppstå. Vidare så berättade Vivi att det var nytt för henne att Artemis-statyn 
var sammanfogad av delar som hade hittats som fynd i marken. Att man förr i tiden hade ett 
trästöd till huvudet när man skulle sova, var nytt för Vivi. Sen anmärker hon att det var ”lite 
läskigt” att de (antikens Egyptier) hade lindat in ett barn och katter och fåglar. För Helena var 
det nytt att få veta att antikens folk dyrkade en sten och att de hade ett trossystem med 
gudar/gudinnor där döda lindades och att katter offrades ”och så offrade de skalbaggar och lade 
dem i en burk.”.  
 
Jag tolkar att Anita, Esko och Helena bearbetar det material som de utifrån det egna intresset 
fann mening i. De artefakter som de nämner är de samma som de hade representerat i bild. 
Helena utvecklar ett sammanhang kring meningsfulla artefakter. Dessa föremål var inte kända 
för eleverna innan visningen av utställningen, och jag tolkar att jag ser tecken på lärande i 
denna dialog. Jag tolkar också att jag kan se tecken på lärande hos Lennart och Vivi. Lennart 
och Vivi talar visserligen om representationer som de inte hade lyft fram tidigare i teckningarna. 
Även Esko nämnde representationer som han inte hade representerat i den egna teckningen. Så 
jag ser skillnader i representationer i tal och de tidigare representationerna i teckningarna. Dessa 
elever hade utifrån det egna intresset valt ut andra föremål som meningsfulla för dem, men då 
eleverna deltar i en handlingsakt som dialogen är, öppnas möjligheten för reflektion, som kan 
låta eleverna transformera och formera nya representationer. Det som Lennart och Vivi 
representerar i utsagor, visar tecken på lärande som är vidare och går utöver det som de hade 
representerat i bild. 
 
För att återgå till det som eleverna skapade mening kring i visningen av utställningen, hade jag 
formulerat en ny fråga för att höra hur eleverna om de själv fick bestämma hur en utställning för 
andra barn skulle se ut, och vad andra barn skulle titta på och varför. När jag formulerade den 
frågan utgick jag ifrån ett antagande om att eleverna skulle utgå från sitt eget intresse och 
meningskapande i svaren. 
 
Helena trodde att andra barn skulle tycka att mumierna var intressanta, och i tillägg framhöll 
hon att de nog skulle tycka att mumien var ”läskig”, för hennes klasskamrater hade tyckt att 
mumien var ”läskig men väldigt intressant också.”. Mumien var speciell, menade Vivi, då man 
”…kanske inte har sett en levande förr”. Hon berättade vidare att barn inte tycker det är roligt 
att bara titta och lyssna, utan prova kläder är kul. Vivi nämnde ”armén från Cypern” som 
intressant, med alla gåvor till Guden – stenen. Anita samtyckte med Vivi om idén att barn, som 
”till exempel om det var ett dagisbarn” så skulle de tycka att det var roligt att prova kläder ”för 
de tycker att det är roligt att vara med och göra sakerna” och att mumier skulle vara intressanta 
för dem, som hon förklarade, att det är en människa med bandage runt kroppen. I kontrast till 
detta som var roligt ställde hon statyer som tråkiga. 
  
Esko började med att nämna ”Cypernfigurerna” och flera olika figurer, figurer som hade 
mössor, centauer och häst- och vagnfigurer som han trodde att andra barn skulle titta på. Sen 
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tyckte Esko att det vore bra om barn tittade på mumien, för att, som Esko förklarade, så lever 
mumier i barnprogram trots att de inte kan börja leva. 
Lennart sade att mumier är ”jättespännande” för både barn och vuxna och att det är kul att prova 
gamla kläder från Romartiden. Anita inflikade att små barn i sex-års åldern, som inte har något 
att jämföra med, skulle tycka om att se ”figurerna som kollade på stenen” som fanns i flera 
utföranden, med både ”hästbakdel” och ”konstiga kläder”. Vivi refererade till Esko och började 
berätta vad hon hade sett om mumier i film/tv-media – där mumier vandrar omkring och ”snor 
tavlor” och att ”man lindar in dem i toalettpapper och att de börjar leva och har någon 
förbannelse över sig.”. Helena följde upp den diskussionen genom att förklara hur mumier är 
lindade - att det först finns ett lager tyg, och sen bandage. 
 
I min tolkning uppfattar jag att både Esko och Vivi reflekterar över mumier. Då de har sett 
filmer om mumier jämför de en populärmediediskurs om mumier med den museipedagogiska 
diskursen om mumier. Jag har tolkat detta som att eleverna tänker om hur och vad de har känt 
till om mumier och vad de nu har lärt sig om mumier. I diskussionen knöt Helena även an till 
Esko och Vivi i en egen reflektion om mumier. Lennart och Anita förde fram utsagor om hur en 
museipedagogisk visning av en utställning ska gestaltas; genom att prova, göra, titta och lyssna.  
 
Då små barn har nämnts flera gånger i diskussionen omformulerar jag samma fråga ännu en 
gång, nu med tillägget om vad stora barn och ungdomar kan vilja se på museet. Jag kunde inte 
veta om eleverna kategoriserade sig själva som ”små barn” eller ”stora barn” och om de då i 
utsagor skulle lyfta fram meningar utifrån deras eget intresse eller andras perspektiv.  
 
Anita framhåller ännu en gång att det är roligt att ”testa kläder” och att mumien var väldigt 
intressant för det var en människa och alla ville se den enligt henne. Hon menar att alla mellan 
fyra års ålder och tolv års ålder tycker lika om vad som är intressant. Vivi talar om hur en 
visning av en utställning ska göras roligare, genom variation mellan att titta och lyssna och göra 
– ”kanske man pratar lite, sen kanske man får testa på någonting”. Att göra något som är 
intressant framhålls av Vivi, att det kan vara att titta på en mumie som är både ”läskig” och 
”spännande”. Lennart konstaterar att man tycker om samma saker som ”vi har berättat nu”. 
Esko håller med, och refererar till att han har en storebror hemma som, i likhet med små barn 
inte skulle vilja höra någon stå och tala om samma sak hela tiden. 
 
Vivi, Esko och Anita upprepar normativa utsagor om museipedagogiska gestaltningar. De 
framför att en gestaltning av en museipedagogisk visning av en utställning bör bygga på 
variation där elever får ”testa”, titta och lyssna. När vi ska avsluta diskussionen framhåller 
Helena, Lennart och Esko den museipedagogiska gestaltningen av utställningen i kontrast till 
bokstudier – på museet kan man se riktiga artefakter. Helena understryker detta med att kunna 
se ”en riktig mumie” som är ”WOW”. Helena, som fick slutordet, reflekterade över hur mumier 
kunde bevaras genom miljöförhållanden. 
 

Sammanfattande kommentarer 

Av klassens 20 elever valde nio stycken elever att i någon form representera Cypriotiska statyer 
och statyetter (se bild 1a – 9a). Statyn Artemis fanns i två representationer (se bild 8a, 10a). 
Fyra elever representerade endera klädesplaggen peplos och/eller tunika (se bild 3a, 6a, 11a, 
17a) . Främre orientens kruka återfanns i tio representationer (se bild 5a – 7a, 10a - 14a, 17a). 
Hela sexton elever representerade mumier, dit har jag även räknat andra föremål som hör till 
Egypten, som sarkofager, kistor och hieroglyfer (se bild 2a, 3a, 5a, 6a,7a – 12a, 14a – 19a). En 
elev valde att representera ett föremål från museets garderob (se bild 20a).  
 
Fem elever valdes ut för en fokusgruppintervju. Eleverna värderade artefakter efter smak och 
personligt intresse. Det vore för mycket att säga att eleverna metareflekterade över sitt lärande i 
gruppintervjun, men de reflekterade över vad de tidigare visste om vissa artefakter (speciellt 
mumier) och vad de nu hade fått veta. I dialogen är det ett steg på vägen till metareflekterandet. 
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Eleverna reflekterade också över hur de tyckte att meningsfullt lärande på museet borde vara 
(normativt), utifrån ett upplevelseorienterat perspektiv. Det tolkar jag också som ett steg på 
vägen till att kunna metareflektera.  
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Kapitel 5 Diskussion  

I följande kapitel redogörs för studiens slutsatser, studiens betydelse, reflektioner över 
forskningsprocessen samt för förslag på vidare studier. Under rubriken Slutsatser knyter 
jag ihop syftet genom begreppen didaktisk design 1, didaktisk design 2 och didaktisk 
design 3 vilka också fungerar som underrubriker. Under rubriken Didaktisk design 1 
besvaras forskningsfråga 1, den om hur en utställning kan gestaltas genom en 
museipedagogisk visning. Under rubriken Didaktisk design 2 besvaras forskningsfråga 2 
om hur och vilken mening elever gestaltar i representationer i olika multimodala 
konfigurationer samt forskningsfråga 3 om vilka likheter och skillnader olika 
representationer uppvisar. Under rubriken Didaktisk design 3 besvaras forskningsfråga 4 
som behandlar hur barn/besökares skillnader i representationer kan förstås i förhållande 
till skolans och museets erkännandekulturer. Under rubriken Betydelse redogörs för 
denna studies bidrag till kunskap. Under rubriken Reflektion över forskningsprocessen 
redogörs för min lärande eftertanke genom denna studies framväxt. Under sista rubriken, 
Förslag på vidare studier redogör jag för möjliga framtida studier.  

Slutsatser 

Didaktisk design 1     

 
Att en installation eller en artefakt i sig själv, som fysiskt objekt, i dess multimodala design 
skulle vara självevident för alla besökare är inte helt klart. Detta framkom genom visningen av 
utställningen och genom museilärarens retoriska grepp och design i visningen av utställningen.  
De cypriotiska statyerna och statyetternas samt stenens inbördes relationer var inte självevidenta 
för eleverna. Genom att ta in sig själv som en resurs för lärande i visningen av utställningen och 
genom att ställa frågor till eleverna lät museiläraren eleverna engagera sig och interagera med 
flera media och teckensystem (gestik och talet i dialogen). I dialogen visade det sig att eleverna 
uppmärksammade och funderade över detaljer hos olika figurer. I och genom dialogen fick då 
eleverna tillfälle till att börja formera och transformera sina egna gestaltningar av installationen. 
Allt mer självevident tolkade jag att statyn Artemis var för eleverna, de kunde kommentera och 
relatera till hennes person och vad hon gjorde, men just denna särskilda statys tillkomst var inte 
känd för eleverna. Museiläraren använde då multimodala resurser, gestik och pekande (deixis) 
när han förklarade hennes sammansättning. 
 
Redan från början hade museipedagogen bjudit in eleverna som medproducenter i produktionen 
av utställningen och än mer handfast blev detta när eleverna fick gestalta antikens människor i 
peplos och tunika. I socialt samspel med museiläraren fick eleverna i form och i mening 
framställa representationer av antiken. Eleverna använde sig själva som media och 
teckensystem, i en formering och transformering till en representation som hörde hemma i 
visningen av utställningen.   
 
Museiläraren talade och pekade (deixis) när han valde ut en specifik kruka för eleverna att titta 
på.  Det var endast en kort stund som gruppen stannade vid montern med krukor. Det öppnade 
en möjlighet för eleverna att i tanke transformera och formera en icke realiserad representation 
av det som de såg och hörde.   
 
Egyptiska samlingen hade många föremål, vilka jag har tolkat att eleverna med intresse 
engagerade sig i. En elev fick prova en Egyptisk bädd, eleverna tittade på olika artefakter och 
dess detaljer, de ställde frågor i dialogen med museipedagogen. Museiläraren valde även att 
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problematisera mumier som artefakter. I den sociala interaktionen ingick många media och 
teckensystem, som eleverna såg, hörde och kände på. Utifrån dess multimodala konfiguration 
gav dessa media och teckensystem eleverna möjlighet till att börja formera och transformera 
egna representationer av det som de hade upplevt av den Egyptiska samlingen.   
 
I museet fanns det olika fysiska artefakter i form av visuella representationer. Dessa hade 
orkestrerats i arrangemang av någon utställningsproducent. För att gestalta meningar är dessa 
fysiska representationer nödvändiga. Att utifrån den reflektiva representationsteorin anta att 
utställningens fysiska representationer är självevidenta genom ”avbildning” visades att inte 
stämma. I dialogen med museiläraren så ställde eleverna frågor och gav förslag när de skapade 
meningar kring det som de såg. Att då anta att utställningsproducenters intentioner med 
arrangemang av föremål skulle ge självevidenta meningar till artefakterna enligt den 
intentionella representationsteorin, är inte heller helt klart. I en kommunikativ och lärande 
situation är alltså det inte säkert att artefakterna som representationer och meningserbjudanden 
är tillräckliga på egen hand. Att eleverna inte själva kunde navigera sig fram till meningen i 
installationen av Cypriotiska figurer tyder på detta. De fysiska artefakterna som 
representationer och lärande resurser var i sig inte tillräckliga för att ge eleverna avsedda 
meningserbjudanden.    
 
I en museipedagogisk visning av en utställning tar museiläraren in sig själv som en lärande 
resurs i tillägg till representationerna. Museilärarens kropp blir ännu ett medium och hans 
gestik och språk blir teckensystem som bidrar till att kommunicera och realisera 
representationernas meningserbjudanden. Han har kunnat realisera visuella, taktila och auditiva 
representationer. Språket och gestiken som representation och möjligheten att få känna på 
representationer blev ett komplement till de visuella representationerna. Museiläraren är också 
nödvändig.  
 
Gestaltningen av denna visning av utställningen innebar att eleverna tittade, hörde, provade på 
genom att känna på (reproducerade) artefakter och att de i social interaktion deltog i dialog. 
Genom dialogen och genom att prova på kunde elever formera och transformera sina egna 
representationer. Pågående didaktisk forskning handlingar vid Stockholms Universitet 
problematiserar just denna typ av lärande där samtalet används som läranderesurs (se Piqueras 
2008). 
 
Detta var den design för lärande (didaktisk design 1) som museiläraren tillämpade. En tidigare 
studie som behandlade ungdomars meningsskapande av en utställning vid ett science center, 
föreslog resurser för lärande, som rollspel och historieberättande i kommunikation (Fors 2006). 
Gestaltningen av denna visning av en utställning har använt flera multimodala resurser inklusive 
en museilärare i en multimodal konfiguration, vilket har varit både nödvändigt och tillräckligt 
för att ge eleverna meningserbjudanden och möjligheter till meningsskapande.  

Didaktisk design 2 

 
Design i lärande (Didaktisk design 2) fokuserar hur den enskilde lärande individen riktar hans 
uppmärksamhetsfokus i design av det egna lärandet och där kan analysen riktas mot 
transformering och representationer av lärande samt vad som i sammanhanget erkänns som 
tecken på lärande (Selander & Kress 2010). Det har redan framgått under föregående rubrik att 
elever, i dialog med museiläraren är engagerade i design i lärande (didaktisk design 2).  
 
Alla 20 elevers bildrepresentationer är olika och unika. En del av bildrepresentationerna har 
vissa likheter, i det att några elever har använt samma antal representationer i en bild, eller att de 
valde att gestalta artefakter från samma antal anhalter i visningen av utställningen och att de 
ställde representationer på rad, linjärt. Men alla representationer har olika gestaltningar och 
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meningar. Ett par bilder skiljde sig mer från de andra, som bild 20a där representationen inte var 
vald från visningen av utställningen samt bild 15a där representationen var gestaltad i textspråk.  
 
Temat antikens Egypten rönte störst intresse från eleverna, hela sexton elever hade i bild fört 
fram olika representationer av Egyptiska artefakter. En del representationer förklarade hur 
mumier låg i en eller flera kistor, andra representationer lade mer vikt vid hur mumier var 
lindade, eller detaljer som hieroglyfer och utsmyckningar av kistor. Även i de övriga teman som 
representerades i bildform visades olika uppmärksamhetsfokus, en del visade artefakter i 
sammanhang, i museet eller i en monter. Eleverna använde sig av olika media och teckensystem 
för att visa hur artefakter var belysta eller syntes i speglar. I skrifttext förklarade och 
kommenterade eleverna bildrepresentationer. Eleverna hade transformerat det som de såg, 
hörde, talade om och kände på i visningen av utställningen till bildrepresentationer där elever 
jämför eller framhåller vissa föremål, detaljer, kontext och fakta utifrån det egna intresset. I 
bildrepresentationerna har eleverna visat design i lärande (didaktisk design 2), unik och 
individuell för var elev, på det sätt som de har tolkat och gestaltat meningserbjudanden från 
visningen av utställningen. 
 
I fokusgruppintervjun fick fem elever genom dialogen framställa gestaltningar över 
museibesöket, vilka jag jämförde med deras tidigare bildgestaltningar. När jag efterfrågade 
meningen med visningen av utställningen genom att referera till elevernas bildrepresentationer 
så framförde eleverna representationer som i stort överensstämde med mina tidigare analyser av 
bilderna. Eleverna broderade ut med värdeomdömen, och några elever lyfte fram vissa 
artefakter och utvecklade berättelsen med fakta och kontext. Det finns ett vardagligt uttryck, 
”som man frågar får man svar” och det visade sig stämma på vår dialog. Som man utformar 
uppgifter får man också respons. Som Vivi (bild 6/bild 20a), hade tolkat mitt 
meningserbjudande om att rita bild, skulle den representationen ha kunnat bedömas som 
irrelevant för studien, men i dialogen fann jag att Anita visade tecken på lärande.    
 
Allt eftersom intervjun fortlöpte, skapade och omskapade eleverna meningar om föremål som 
de hade sett vid visningen av utställningen. Detta skedde inte enbart i gensvar till mina frågor, 
utan genom interaktion sinsemellan eleverna i gruppen. Eleverna följde upp varandras utsagor 
och knöt samman meningar i social interaktion. Genom dialogen blev meningsskapandet rikare, 
mer varierat och detaljerat än de meningar som bildrepresentationerna gav. Lennart och Anita 
berättade fakta om artefakter utöver de som de hade representerat tidigare. Jag tolkade Anita 
som upplevelseorienterad, då hon utifrån bildrepresentationen och genom hela intervjun ofta 
återkom till dikotomin spännande – tråkig för att illustrera hur en visning av en utställning borde 
skapa mening. Vivi, som i bildrepresentationen hade lagt in en mening som låg utanför 
visningen av utställningen, kunde i dialogen berätta om meningen med ”armén från Cypern” 
som gåva till Guden – stenen och meningen om statyn Artemis skapelse, tillika fakta om 
mumier och antikens Egypten. I muntlig representation berättade Helena om artefakters mening 
i deras ursprungliga sammanhang. Helena, Esko och Vivi talade om hur olika mumier 
representeras i populärkultur och vid visningen av utställningen och reflekterade över meningen 
med mumier.  Dialogen blev en design i lärande (didaktisk design 2). 
 
Bildspråket och verbalspråket har inte en direkt korrespondens och direkt översättning dem 
emellan fungerar inte. Tecknad bild som representation är också ett synkront media och 
teckensystem, en bild som är fångad ur ett ögonblick där man inte vet vad som hände strax 
innan eller efter. De verbalspråkliga representationerna är istället diakrona och rör sig över tid. 
Som ett komplement till representationerna i bild/skrift har därför de verbala representationerna 
varit nyanserande och berikat elevernas meningsskapande. Hur och vad eleverna har sagt i 
bildrepresentationer har de kunnat fördjupa och utveckla i de verbala representationerna. 
Eleverna skapade inte endast meningar om artefakter, utan också meningar om hur en visning 
av en utställning kan gestaltas (som läroprocess), och det är inte ett tema som direkt behandlas i 
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bildrepresentationerna, men möjligen indirekt i de bildrepresentationer som visade 
klasskamraterna i Romerska och Grekiska klädesplagg.    
 
I bildrepresentationer och muntliga representationer uttryckte eleverna många värderingar. En 
av eleverna kopplade sitt eget personliga intresse för små figurer till artefakter när han talade.  
Värderingar kan hänföras till expressivt engagemang, och kopplingar till den egna personen kan 
hänföras till narrativt engagemang, som båda är teman i en modell över museibesökares 
engagemang utvecklad i en tidigare avhandling av Eva Insulander (2010). 

Didaktisk design 3 

 
Man kan uttrycka olika saker med olika media och teckensystem. I multimodala konfigurationer 
kan tecken på lärande bli mer nyanserat och rikare i den mening som uttrycks. Det kan också 
vara så att olika elever har olika förmåga att uttrycka sig med olika teckensystem, som i denna 
studie var fallet för en funktionshindrad elev (se bild 15a). 
. 
Utifrån studiens resultat och process, kan jag förstå att uppföljningen och dialogen är viktiga 
instrument för att kunna blottlägga tecken på lärande. Om och hur museer följer upp elevers 
eller besökares lärande är inte alls helt klart. Utifrån min egna museipedagogiska erfarenhet vet 
jag att museilärare under visningen anpassar sig efter målgruppen, för ett formativt lärande. När 
samhället i stort blir målstyrt finns det risk för att museets ”framgång” mäts ”summativt” i 
termer av kvantitet genom numeriska representationer. Ändå måste det vara intressant för 
museipedagogisk utvärdering och kvalitetsutveckling att kunna ha tillgång elevers och 
besökares representationer av utställningar, för att kunna utveckla den egna verksamheten. I den 
mån som museet intresserar sig för besökares meningsskapande borde det finnas intresse för hur 
besökare i sin tur skapar mening (vad), genom olika representationer. Utifrån 
bildrepresentationerna kan en museilärare ställa sig frågor om något fattas där, något som 
kanske var en kärnfråga i visningen av utställningen. När jag i studien fick Vivis representation 
(bild 6/bild20a) reflekterade jag över min egen kommunikation. I de verbala representationerna 
som eleverna förde fram under den andra transformationsenheten skapas ytterligare tecken på 
lärande och förståelse fördjupas. Om det är en museilärare som leder en sådan diskussion kan 
hon/han leda den i riktning mot djupare förståelse och mening. Själva metoden genom denna 
design av en semiformell lärsekvens skulle kunna användas som en metod för utvärdering av 
museipedagogiska visningar av utställningar. De museer som deltar i Skapande Skola projekt 
skulle kunna använda en semiformell lärsekvens som modell och utnyttja multimodala resurser 
för självbedömning och elevers lärande och skapande i ”kultur”.  
 
I den målstyrda skolan blir frågan om hur lärare kan förstå olika representationer mer 
komplicerad. Språket, genom tal och skrift är premierade som teckensystem, och det är inte alls 
säkert att lärare erkänner andra typer av representationer som giltiga. I den målstyrda skolan 
formges prov, bedömningsmatriser och kriterier vilka fokuserar på specifika aspekter av 
lärande. Ibland skrivs det in i styrdokument vilka teckensystem som ska användas i prov. Denna 
design är den som kallas didaktisk design 3. När mål ska uppnås i skolan, är det troligt att 
skolläraren formger den egna undervisningen för att uppnå målen utifrån kriterier och 
bedömningsmatriser. Didaktisk design 3 kopplas då samman med didaktisk design 1. En risk 
med detta är väl att olika teckensystem inte erkänns som möjliga representationsformer och att 
den summativa bedömningen möjligen får företräde framför lärandet som process. I den 
målstyrda skolan styrs ämnesdidaktiken av målen. 
 
Å andra sidan kan erkännandekulturen i skolan, om den arbetar för ett formativt lärande ha all 
möjlig hjälp av att se elevens olika representationer, dels för elevens progression och dels för 
skollärarens professionella utveckling, och mer så när representationerna är diakrona (med det 
menas att representationer formeras och transformeras över tid, som exempelvis i dialog).  
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Betydelse 

 
Det finns få, om ens några studier som intresserar sig för kommunikativa aspekter under en 
visning av en utställning. Då studien föreslår en möjlig utvärderingsform för extramuralt lärande 
bör detta vara av intresse för museer och museipedagoger. Studien bör också vara intressant för 
skolor och skollärare som vill använda något museum för extramuralt lärande då även skolor 
skulle kunna använda den av studien föreslagna utvärderingsformen för lärande.     

Reflektioner över forskningsmetoden 
 
Studien har använt flera metoder för insamling av och konstruktion av data, vilket har varit 
nödvändigt för konstruktion av multimodala data. Jag hade flera syften med deltagande 
observation, dels att registrera data om utställningens gestaltning och dels att på ett mjukt sätt 
kunna introducera mig till eleverna. Både vid pilotstudien och vid den andra 
utställningsvisningen tog barn självmant kontakt med mig och jag förstod då att de hade blivit 
förberedda av lärarna på min närvaro. Att använda deltagande observation och fotografi har 
fungerat i denna studie. Deltagande observation är krävande metod (Bjørndal 2002). Detta var 
jag medveten om, då jag har använt den metoden i flera av mina tidigare studier. Dock var den 
deltagande observationen kort, endast en timme och jag hade stöd i förståelsen av visningen av 
utställningen genom min egna museipedagogiska förförståelse. I kombination med 
observerande deltagande använde jag fotografi som dokumentationsmetod. En av riskerna med 
att använda observerande deltagande är datainsamlingen kan bli mindre noggrann (Bjørndal 
2002). Utifrån min egna yrkesmässiga erfarenhet av museipedagogik anser jag att jag har kunnat 
fånga de aspekter av visningen av utställningen som är giltiga (valida) för den första 
forskningsfrågan.   
 
Istället för fotografi skulle jag ha kunnat använda videofilmdokumentation. Filmdokumentation 
skulle ha kunnat användas för konstruktion av data som skulle ha gett ett mer fullödigt material 
för analys av interaktionen under visningen av utställningen. Det kan vara lämpligt för en 
framtida studie på avancerad nivå då datamängden och djupet skulle kunna bli mycket större. 
Därmed vill jag inte påstå att filmdokumentation nödvändigtvis skulle producera större validitet, 
det finns också problem med att använda videodokumentation. Det perspektiv och den vinkel 
som man använder med en videokamera ger ett visst utsnitt och skär bort andra delar av 
rymden.  

Bildproduktion och fokusgruppintervju har använts för metodtriangulering och för att 
konstruera data för besvarandet av forskningsfråga två och tre. Metodtriangulering stärker att 
det som jag hade fångat i bildproduktion och fokusgruppintervju var giltigt (validitet).  
Bildproduktion för konstruktion av data fungerade väl utifrån ett designteoretiskt multimodalt 
perspektiv. En funktionshindrad elev hade svårt att rita och fick därför gestalta representationen 
i textspråk. En elev uppfattade mitt meningserbjudande om att rita det som var viktigt på museet 
ordagrant, och lät representera en detalj från garderoben. Detta har gett mig en lärdom att tänka 
på om hur man kommunicerar med barn. Jag var otydlig med att framställa ett kriterium för 
uppgiften. Utifrån studiens syfte, gav inte dataproduktionen av bildrepresentationer ett helt 
trovärdigt resultat av den anledning som jag just har förklarat. Det var ändå intressant att gå 
vidare och se på den ”avvikande” bildrepresentationen för att reflektera kring min egen 
kommunikation.  
 
Bildproduktionen skulle kunna ha genomförts med fotografi som metod, vilket dock inte var 
praktiskt möjligt vid tidpunkten för studien. Tidigare studier har låtit informanter rita bilder av 
kartor (se exempelvis Insulander 2010). I fokusgruppintervjun fann jag att eleverna var ganska 
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fåordiga i att kommentera bilderna och jag uppfattade att eleverna såg bilderna som 
självevidenta. Kanske hade en gestaltning i form av en karta kunnat vara bättre för att ha 
stimulerat eleverna till att tala mer. Ett annat alternativ vore att jag skulle ha bett eleverna i tur 
och ordning berätta fritt om visningen av utställningen, utan att använda bildrepresentationen 
som referenspunkt. Fokusgruppintervju som metod var nytt för mig och den metod som jag fann 
mest lärorik.  

Förslag på vidare studier 

 
Internationell forskning av lärande på museer har uppmärksammat IKT. I jämförelse med 
Storbritannien har Svenska museer inte särskilt välutvecklande webbresurser för barn. Barns 
lärande och interaktion med museala webbresurser skulle vara ett ämne för framtida studier, om 
sådana utvecklas i detta land.  
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Bilaga 1 
 
Frågeschema 
1) 
Berätta om din bild 
Förklara mer 
Beskriv vad det där är på din bild 
Vad har du skrivit där 
Vad menar du med det? 
Vad är viktigt i din bild? 
Varför det? 
Förklara lite mer noggrant 
Hur tänkte du då? 
Jag förstår inte.  
 
 
 
2) Var det något som var nytt i utställningen som ni inte visste om förr? 
 
3) Hur skulle du göra om du fick bestämma hur en visning av en utställning skulle se ut? 
(Omformulera) 
 
4) Något annat som du/ni vill säga? 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
Till myndig informant/behörig lärare som deltar i studien: 
 
Jag är studerande vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet. I 
min utbildning ingår det att jag skriver ett självständigt arbete och därför ställer jag denna 
förfrågan till er om ni vill låta en mellanstadieklass delta i studien.  
 
Jag ämnar studera elevers meningsskapande i representationer av ett museibesök och studiens 
resultat kommer att vara till godo för samarbeten mellan skola och museum. 
 
Jag planerar som observerande deltagare att gå med er vid ett museibesök och fotografera 
visningen/utställningen. Jag kommer att instruera eleverna för en rit- och skrivuppgift efter detta 
besök. Utifrån denna uppgift ska jag i samråd med min studiegrupp välja ut ca 5-10 elevers 
representationer och samla dessa elever för en intervju i en fokusgrupp. Intervjun kommer att 
spelas in på mp3-spelare.  
 
Ert deltagande är frivilligt, och du kan när som helst avbryta ert deltagande. Data som insamlas 
kommer endast att användas för denna studie. Din och elevernas identitet kommer att 
anonymiseras i uppsatsens resultatredovisning.     
 
Har du frågor, vänligen kontakta mig via telefonnummer eller e-post.    
 
Elisabeth Hansson 
Kandidatstuderande vid Institutionen för pedagogik och didaktik 
Stockholms Universitet 
hanssonelisabeth@xxxxxxxx 
070-xxx xx xx 
018-xx xx xx 
 
 
 
Godkännes av 
 
………………………………………. 
 
……………………………………….  Klasslärare för åk  
(texta) 
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