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Sammanfattning 

Studiens syfte var att, med utgångspunkt i ett designteoretiskt multimodalt perspektiv, beskriva, 

analysera och tolka hur tre förskolepedagoger designar lärandesammanhang, kring ämnet matematik. 

Förutom detta var också syftet att få insikt om hur lärandesammanhangets design kunde förstås och 

tolkas i termer av lärande och meningsskapande. Den metod jag valde var uppbyggd kring en icke-

deltagande videoobservation med ett kvalitativt upplägg där målet var att försöka förstå det som ägde 

rum genom relevanta tolkningar. I resultat och slutsatser framkom det till exempel att 

förskolepedagogerna använder en mängd semiotiska resurser och teckensystem i form av fysiska 

redskap tillsammans med ansiktsuttryck, tal och handrörelser i kommunikationen med barnen. 

Dessutom framkom det att barnen också använde sig av ett antal olika semiotiska resurser och 

teckensystem i arbetet med att skapa mening kring de olika lärandesituationerna. Det blev också 

tydligt att barnens tidigare erfarenheter fick en betydande roll då barnen använde de tidigare 

erfarenheterna som ett tankeredskap i de meningsskapande processer, designade av 

förskolepedagogerna, de deltog i.  
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Inledning 

Jag har arbetat inom förskolans kontext sedan år 2000 varav de senaste fyra åren, parallellt med arbete, 

ägnats åt att vidareutbilda mig till förskollärare. Under utbildningens gång har jag blivit allt mer 

intresserad av frågor kring vad som händer i det didaktiska mötet mellan barn och pedagog, 

meningsskapande, lärprocesser och det faktum att kommunikation inte bara är det som sker verbalt 

mellan människor. Det förekommer en mängd olika sätt i fråga om hur människor kommunicerar, med 

varandra, med material och med de miljöer vi befinner oss i. Under en av kurserna jag läst blev jag 

introducerad i, ett för mig helt nytt perspektiv på lärande, designteori (Rostvall & Selander 2008) som 

bemöter alla de ovanstående aspekterna på ett, menar jag, oerhört intressant sätt. Detta har fått mig att 

själv vilja omsätta det multimodala designteoretiska perspektivet i praktiken. 

I följande uppsats och analys kommer jag således behandla frågor om hur pedagoger designar 

lärandesammanhang kring ämnet matematik. Vilka val de gör, vilka resurser barnen erbjuds samt hur 

lärandesituationernas design kan beskrivas, tolkas och förstås. Att arbetet har en matematisk inriktning 

beror på att den förskola jag förlagt min studie till, inriktar sig på att arbeta med ”utforskande 

matematik” som grund i de projektarbeten barnen är involverade i. 

Till sist vill jag med denna studie lyfta, inspirera och till viss del locka de som läser studien till att i 

likhet med mig själv reflektera över det nya vidgade sättet att se på lärande, som skaparna av det 

multimodala designteoretiska perspektivet uppmanar till. Idag ses förskolan av de flesta som en lika 

självklar del av utbildningssystemet som skolan. Då även förskolan, via politiska 

reformer/styrdokument, har det pedagogiska uppdraget att stimulera barns utveckling och lärande. Jag 

menar att det är en intressant vinkling i den aktuella allmänna debatten om det sammanhang som 

förskolan ingår i, att integrera, reflektera över och prova på de aktuella kompletterande nya sätt att se 

på lärande som uppstår, eftersom lärandets förutsättningar hela tiden görs om och utvecklas. 

Bakgrund 

I detta avsnitt följer en kort bakgrund till det valda området, förutsättningar för lärande beroende på 

val av resurser och sammanhangets design, ur ett historiskt perspektiv. 

Det är utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför detta arbete har sitt ursprung. Mitt 

intresseområde handlar om de förutsättningar olika pedagogiska val av resurser och design av 

lärandesammanhang ger, för barn att lära och skapa mening kring det som intresserar dem. I det 

teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen i denna studie handlar den didaktiska frågan 

vad, om det innehåll som under ett givet sammanhang är tänkt att kommuniceras, frågan hur, om den 

form som är vald för det vi kommunicerar och frågan varför, kopplingen mellan de två. Vad är det 

som gör att vi väljer en särskild form för det budskap som ska kommuniceras och vad innebär det för 

den specifika relationen mellan form och innehåll i den aktuella kontexten (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012 s. 183-185). 

Historiskt sett finns det inom det pedagogiska fältet, och kanske främst inom förskolan, flera 

omfattande teoribildningar kring barns utveckling och lärande som legat till grund för hur vi tänkt 

kring barn/barns utveckling. Skiftande barn- och utvecklingspsykologiska teorier, och därmed också 

vilket pedagogiskt förhållningsätt som förespråkats, har dominerat under olika tidsperioder och 

påverkat hur pedagoger agerat och tänkt i förhållande till sitt uppdrag (Elm Fristorp & Lindstrand, 
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2012 s. 24, 25). Med utgångspunkt i Piaget och Erikssons teorier skulle förskollärarna stödja barnen 

och hjälpa dem på deras villkor. Arbetssättet baserades på detaljerade instruktioner i fråga om de 

anställdas uppdrag i relation till det utvecklingsstadium barnet befann sig i. 

Den sociokulturella teoribildningen, som har en del likheter med det multimodala designteoretiska 

perspektivet, var med influenser från Vygotskij, nästa dominerande modell inom förskolans kontext. 

Vygotskij intresserade sig för sociala handlingar och kommunikationen mellan individer. Han menade 

att barn i samverkan med varandra eller pedagoger lärde sig saker snabbare än om de lämnades 

ensamma. Det var också inom socio - kulturell teori av betydelse att se på samspelet mellan barnen 

och deras användning av olika artefakter (verktyg) vilket kan sättas i relation till det multimodala 

designorienterade perspektivets intresse för resurser (Selander, 2008a s. 32). Verksamheten skulle inte 

bara baseras på de erfarenheter barnen hade med sig sedan tidigare utan det var också viktigt att den 

kompletterade och fördjupade deras utveckling. Förskolans pedagoger behövde, i och med detta, göra 

medvetna val kring verksamhetsinnehåll där arbetssättet skulle vara tematiskt samt utgå från ett 

problem/en situation som väckt barnens intresse, eller eventuellt något som pedagogerna bedömde att 

barnen behövde utveckla kunskap om (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 27).  Under 1990-talet kom 

de interaktionistiska perspektiven att bli mest framträdande. Dessa perspektiv fokuserade på 

interaktion och kommunikation mellan barn och pedagoger utifrån ett processinriktat förhållningsätt. 

Engagemang och intresse riktades mot barns lärprocesser och arbetssättet präglades av pedagoger som 

lät sig inspireras av barns frågor. En annan viktig del var också att dokumentera de lärprocesser som 

uppstod då barnen sökte svar på de egna frågeställningarna (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 

29,30). 

Efter det att förskolan 1998 fick en egen läroplan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) blev förskolan, i 

likhet med skolan, en del av det svenska utbildningssystemet. Målen i förskolans läroplan är generella, 

övergripande och formulerade som mål för förskolan, dvs. inte barnen, att sträva mot. Den innehåller 

även, under varje rubrik, specifikt utformade riktlinjer för förskollärarna som går ut på att de ska anta 

ett arbetssätt, präglat av ett processinriktat förhållningssätt som stimulerar och utmanar barns lärande 

med utgångspunkt från något som intresserar dem (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 34). Eftersom 

barnen, i följande studie, visat ett intresse för kartor och förskolan har matematik som gemensamt 

tema är det intressant att se vilka strävansmål de har att förhålla sig till, även om pedagogerna i 

huvudsak inte planerat lärandesituationerna utifrån målen utan istället utgått från barnens intresse. 

Sammanfattningsvis står det att barnen skall ges möjligheten att utveckla den matematiska förmågan 

att föra och följa resonemang, att kunna urskilja, se samband och använda sig av olika matematiska 

begrepp, att få förståelse för form, riktning, läge, rum, mätning, tid och förändring, att få en 

grundläggande förståelse för mängd, antal, ordning och talbegreppen samt att använda matematik för 

att undersöka och reflektera kring olika problemställningar (Skolverket, 2010 s. 10). Det är också, 

beroende på det teoretiska perspektiv jag valt, av intresse att titta närmare på vad som står i läroplanen 

för förskolan angående kommunikation. Under rubriken, förskolans uppdrag, står det b.la. att en metod 

och en viktig aspekt i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande, innebär att barn ska 

få ”skapa och kommunicera med hjälp av varierande material och uttrycksformer som t.ex. dans, bild, 

sång, tal och skriftspråk” (Skolverket, 2010 s. 7). Utifrån ett designorienterat perspektiv innebär detta 

att barnen skall ges möjlighet att kommunicera multimodalt med hjälp av olika teckensystem 

(uttrycksformer) och resurser (material). 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012 s. 35) beskriver det multimodala designorienterade perspektivet 

som en meningsskapande aktivitet där ”kopplingen mellan form och innehåll är styrande för vad som 

synliggörs kring de infallsvinklar av världen barn bearbetar och söker förståelse för”. Selander (2008a 
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s. 33) skriver, att tidigare perspektiv, vart och ett för sig, inte är tillräckliga för att kunna studera och 

analysera lärprocesser, inte minst då kunskapssynen förändrats till att bli mer dynamisk än tidigare. 

Att det krävs nya redskap, begrepp och perspektiv som kan stödja oss i arbetet med att få syn på hur 

olika kommunikativa villkor, design av lärmiljöer och val av resurser påverkar barns lärande. Det är 

med hänsyn till det Elm Fristorp och Lindstrand (2012) beskriver tillsammans med det Selander 

(2008a) skriver, satt i relation till den historiska aspekten och med den utveckling som pedagogiken 

inom förskolan tagit som jag ser mitt bidrag, att med en multimodal designorienterad blick utforska 

didaktikens vad, hur och varför. Genom att studera vilka semiotiska resurser förskolebarn erbjuds, hur 

de skapar mening kring dessa samt kombinationen av de två, varför vi gör de val vi gör, som ett försök 

till att förstå barns lärande via ett perspektiv, som Elm Fristorp och Lindstrand menar, kan utvidga 

tidigare perspektivs tankar om barns lärande och hur kunskap kommuniceras (2012 s. 35). 

Syfte och frågeställningar  

Syftet är att, med utgångspunkt i ett designteoretiskt multimodalt perspektiv, beskriva, analysera och 

tolka hur tre förskolepedagoger designar lärandesammanhang, utifrån något barnen intresserat sig för, 

kring ämnet matematik. Dessutom är syftet att få insikt om hur lärandesammanhangets design kan 

förstås och tolkas i termer av lärande och meningsskapande. 

Mina forskningsfrågor är: 

1. Vilka val gör förskolepedagogerna när det gäller form och innehåll av olika 

lärandesammanhang kring matematik? 

2. Vilka semiotiska resurser erbjuds barnen i de undersökta lärandesammanhangen? 

3. Hur skapar barnen mening utifrån de resurser de erbjuds? 

Tidigare forskning 

I det kapitel som nu följer beskrivs en begränsad genomgång av tidigare forskning som behandlar 

multimodal kommunikation, pedagogers val av form och innehåll i olika lärandesammanhang, 

meningsskapande processer kring lärande samt på vilket sätt de har betydelse för denna studie. Det 

designteoretiska perspektivet benämns på lite olika sätt i olika texter, jag har dock valt att hålla mig till 

en och samma formulering, multimodalt designteoretiskt perspektiv. 

Som jag kommer visa i min genomgång av tidigare forskning är de vetenskapliga undersökningar som 

gjorts inom det multimodala designteoretiska perspektivet sparsamt riktade mot förskolans kontext. 

Design för lärande- barns meningsskapande i naturvetenskap skriven av Annika Elm Fristorp (2012) 

behandlar barns meningsskapande inom naturvetenskapliga kunskapsområden dels i förskola men 

också i förskoleklass och skolans första årskurser. Avhandlingens syfte är, i likhet med min studie, att 

med stöd av ett multimodalt och designteoretiskt perspektiv beskriva och analysera lärmiljöernas 

design. Vidare avser författaren att ta reda på hur barnen i undersökningen skapar mening och lär 
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utifrån de resurser de erbjuds inom naturvetenskapliga aktiviteter, planerade av läraren. Detta kan 

sättas i relation till det analysarbete jag står i begrepp att genomföra, att ta reda på hur 

lärandesammanhang designas, vilka resurser barn erbjuds samt det meningsskapande och lärande 

förskolebarn ges möjlighet till, i samband med ett matematiskt projektarbete, som utgått från barnens 

intresse. Granskningen tar sin utgångspunkt i att barnens och lärarens meningsskapande äger rum i 

samspel med andra i en kommunikativ process, där olika val motiveras av de medverkandes intressen 

och lärandets kontext. Vidare ramas avhandlingens undersökningar in av den skolkultur och de 

naturvetenskapliga kunskapsområden som är en del av förskolans och skolans målinriktade 

verksamhet. Även här går det att dra paralleller till min analys, då matematik, liksom naturvetenskap 

är en del av förskolans prioriterade målområden (Elm Fristorp, 2012 s. 25). Resultatet av 

undersökningen har enligt Elm Fristorp (2012 s. 283) bidragit med kunskaper om att lärarna, i den 

aktuella studien, valt en diskursiv utgångspunkt för vad barnen förväntades lära sig. Dessutom 

framkom det att lärarnas sätt att designa läromiljöerna samt att de, av lärarna valda, naturvetenskapliga 

aktiviteterna brutits ner och bearbetats i en särskild ordningsföljd, vilket i sin tur antogs leda till 

barnens kunskapsutveckling. Vidare menar författaren att analysen lyfter fram att barns 

meningsskapande inte uteslutande sker i relation till de, av lärarna, på förhand uppsatta 

kunskapsmålen, utan att tecken på lärande också visar sig i de representationer som exemplifierar hur 

barnen förstått de naturvetenskapliga föremål, presenterade av lärarna, som bestod av saker från 

närmiljön (Elm Fristorp, 2012 s. 247, 248). En annan slutsats av de olika lärandemiljöerna som 

författaren drar, är att den institutionella inramningen har en väsentlig relevans för barns 

meningsskapande och att såväl läromiljöernas generella design liksom lärarnas design för lärande, har 

betydelse för barns förutsättningar att skapa mening i frågor som rör det naturvetenskapliga området 

(Elm Fristorp, 2012 s.248). 

Eva Insulander och Eva Svärdemo Åberg (2014) har med stöd av ett multimodalt och designteoretiskt 

perspektiv på kommunikation och lärande och Flecks teorier om tankestilar och tankekollektiv skrivit 

artikeln, Vilken kunskap erkänns i det systematiska kvalitetsarbetet? Om oförenliga tankegångar i 

dagens förskola. Där syftet, till skillnad från den intention jag har med min analys, är att diskutera hur 

det dualistiska uppdraget i läroplanen hanteras i förskolors systematiska kvalitetsarbete. De 

frågeställningar författarna använt sig av och de svar de fått fram är dock av intresse i samband med 

det arbete jag står i begrepp att utföra, då det handlar om vad som erkänns som betydelsefull kunskap i 

samspelet mellan pedagogerna i de olika arbetslagen, mellan pedagogerna och barnen och vilket 

handlingsutrymme barnen ges. Tillika hur de interaktionsmönster som framkommer i undersökningen 

kan förstås, i förhållande till förskolans institutionella struktur och pedagogiska uppdrag (Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2014 s. 3), eftersom det eventuellt har betydelse, för det jag kommer fram till, när 

det kommer till hur förskollärare planerar och designar lärandesamanhang i förskolan. Vidare 

beskriver Insulander och Svärdemo Åberg (2014 s. 3) att de utgår från ett antagande om att all 

kommunikation formas av traditioner, normer och givna semiotiska resurser och att kunskap visar sig 

genom de sätt på vilka man representerar världen. Att barn kan visa fram aspekter av hur de uppfattat 

ett visst fenomen på varierande sätt. T.ex. genom tal eller teckningar samt att lärande kan förstås som 

en kreativ handling, där man lägger märke till, ombildar och förändrar redan befintliga 

representationer. Resultatet av studien, visade på återkommande mönster och distinkta skillnader i de 

medverkandes användande och kombination av semiotiska resurser, som de valt att kalla ”ömsesidigt 

meningsskapande om tecken på lärande” jämte ”förskollärare lär ut, barn lär in” (Insulander & 

Svärdemo Åberg, 2014 s. 10). I interaktionsmönstret ”ömsesidigt meningsskapande om tecken på 

lärande” visas barnens tecken på lärande genom dokumentation. Dessutom sker ett ömsesidig 

meningsskapande mellan förskollärare och barn då det under pågående aktiviteter är barnens intresse, 
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engagemang och förklaringar av de olika aspekter temaområdet handlar om, som är i fokus (Insulander 

& Svärdemo Åberg, 2014, s. 10). I det andra interaktionsmönstret ”förskollärare lär ut, barn lär in” 

finns en inriktning mot ett speciellt objekt som ska konkretiseras och läras ut. Tonvikten ligger, anser 

Insulander och Svärdemo Åberg (2014 s. 11) på i förväg fastställda former och barnen får en ytterst 

begränsad möjlighet att visa sin kunskap eller påverka hur aktiviteterna utvecklas. Här präglas det 

relationella av att det är förskolläraren som sitter på kunskaperna och barnen som ska undervisas. 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien ”således att gemensamma tolkningar av uppdragets 

dualistiska karaktär, i kombination med influenser från olika tankestilar, inom förskolans pedagogiska 

arbete har betydelse för vad för slags lärande som får möjlighet att utvecklas” (Insulander & Svärdemo 

Åberg, 2014 s.15).  

I avhandlingen, Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt 

meningsskapande över tid, är syftet att förstå komplexiteten i en meningsskapande process. Författaren 

har undersökt vilka möjligheter och begränsningar till att skapa mening en grupp lärarstudenter, med 

utgångspunkt i medierepresentationer, kan stöta på, i mötet mellan dem själva och deras texter i en 

lärarutbildningskontext (Leijon, 2010 s. 22,35). Förvisso handlar den här studien om vuxna studenter, 

och inte som min studie om förskolebarn, men de möjligheter och begränsningar till meningsskapande 

som författaren undersökt och de resultat Leijon (2010) kommit fram till är ändå relevant i relation till 

det analysarbete jag kommer att genomföra. Studien utgår, på samma sätt som min granskning, från ett 

multimodalt designteoretiskt perspektiv men har även berikats med ett sociokulturellt perspektiv, 

Bakhtins fokus på dialog och Goffmans dramaturgiska perspektiv, för att enligt Leijon (2010 s.16) 

kunna förstå komplexiteten och följa den meningsskapande situationen över tid. I avhandlingen 

undersöks innebörden av design via den struktur och de givna omständigheter i miljön, som omger 

mediereceptioner, samt hur studenter, i paritet med hur jag står i begrepp att se på hur förskolebarn, 

använder sig av befintliga resurser, i form av teckensystem och olika medier för sitt meningsskapande 

(Leijon, 2010 s. 36). Receptionen beskrivs av Marie Leijon (2010 s.17,18) som en pedagogisk form, 

bestående av varierande infallsvinklar rörande design och meningsskapande, såväl som att det innebär 

att de medverkande kan vara verksamma både som författare och läsare av texter. Studien visade att 

studenterna använde ett antal skilda resurser i arbetet med att skapa mening, och att de återvände till 

och ändrade sin design när de utbytte tankar om sin egen text. Dessutom framkom det i 

undersökningen att den ursprungliga designen och texten, fungerade som ett slags tankeverktyg i 

studenternas meningsskapande (Leijon, 2010 s. 212). Resultatet av analysen visade också hur 

studenterna skapade nya former av mening, genom att skifta teckensystem då de använde sig av tal, 

gester och inramning för att beskriva och tolka de filmer- eller ljudtexter de läst. Detta medförde, i sin 

tur, menar Leijon (2010 s. 159) att mångfalden av medier och teckensystem innebar ett brett utbud av 

resurser, som gav de som var delaktiga i arbetet, ett vidgat utrymme att nyttja fler teckensystem 

parallellt och att denna variation berikade det meningsskapande arbetet. 

Ragnhild Sandberg Jurströms (2011) artikel, A multimodal model for musical meaning-making – 

designs for learning in choir, behandlar musikalisk kommunikation ur ett multimodalt, 

socialsemiotiskt och designorienterat perspektiv med avsikten att undersöka hur svenska körledare, 

under videoobserverade träningspass och konserter, använder sig av olika teckensystem för att 

kommunicera musik. Ragnhild Sandberg Jurström har, på liknande sätt som jag kommer att göra i mitt 

arbete kring förskolebarn, tittat på hur körledare använder sig av gester, kroppsspråk, sång, pianospel 

och texter som representationer av det musikstycke kören arbetar med, samt hur dessa teckensystem 

transformeras till sångröster (Sandberg Jurström, 2011 s. 8). Vidare redogör hon för att det sätt som 

körledare designar sin metod att närma sig musiken, på samma sätt som förskollärare designar en 
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lärandesituation, erbjuder körmedlemmarna, eller som i mitt fall barnen, en mängd olika val och 

möjligheter med stöd i tanken om kommunikation och lärande som en social process av transformativt 

teckenskapande (Sandberg Jurström, 2011 s. 8). Studien visade att körledare skapade mening kring 

musiken, genom att designa träningspassen på olika sätt, med hjälp av varierande semiotiska resurser. 

De semiotiska resurser som lyftes fram som av betydelse för körsångarnas meningsskapande var b.la. 

det visuella, kroppsspråk samt rösten i relation till att lyssna, se, tala och göra (Sandberg Jurström, 

2011 s. 17,19). Sammanfattningsvis menar Sandberg Jurström (2011 s. 21) att det innebär att körledare 

kan ses som designers av multimodala miljöer, då de planerar sina musikaliska tränings- och 

uppträdandetillfällen. De erbjuder olika valmöjligheter för deltagarna att lära sig den tänkta musiken, 

men de styr utan tvivel in körmedlemmarna åt ett, av dem, önskat håll. Samtidigt låter de deltagarna 

själva välja hur inlärningen av de olika musikstyckena ska gå till, genom de många olika teckensystem 

de ges möjlighet att nyttja. 

I det som framkommit, av det jag tagit del av, kring den tidigare forskningen i fråga om de val 

förskolepedagoger gör, när det kommer till form och innehåll av olika lärandesammanhang, de 

semiotiska resurser barn erbjuds samt hur barn skapar mening kring dessa, ser jag min studie som ett 

intressant bidrag. Dels då det finns förhållandevis få vetenskapliga arbeten som rör det multimodala 

designteoretiska fältet och dels då de texter som finns sällan utgår från form och innehåll inom 

förskolans kontext. 

Teoretiskt perspektiv 

I den här delen av arbetet följer en beskrivning av det teoretiska perspektiv och de begrepp som 

uppsatsen vilar på. 

Utifrån den avsikt jag har för detta arbete, att beskriva, analysera och tolka hur förskolepedagoger 

designar olika lärandesammanhang kring ämnet matematik, samt hur denna design kan förstås och 

tolkas i termer av lärande och meningsskapande, har jag valt att utgå från ett multimodalt 

designteoretiskt perspektiv, eftersom det är ett perspektiv som ger mig de verktyg jag behöver för att 

göra det möjligt att besvara studiens syfte. 

Det multimodala designteoretiska perspektivet menar att olika processer som kommunikation, 

kunskap och lärande har en tydlig koppling till varandra. Att vi kommunicerar kunskap med hjälp av 

olika semiotiska resurser i form av tal, kroppsspråk, bilder, musik eller blickriktningar och att det, 

beroende på att vi använder flera av dessa semiotiska system samtidigt samt att de alla har betydelse 

för det som förmedlas, innebär att kommunikationen blir multimodal (Selander & Rostvall, 2008 s. 

13). Det multimodala designteoretiska perspektivet är nära besläktat med socialsemiotisk 

teoribildning, en kommunikationsteori som utgår från att sociala ordningar, sociala relationer, 

ideologier och institutioner har relevans för oss som deltagare i sociala kontexter och att de skapas och 

återskapas i kommunikation mellan människor. Semiotik behandlar läran om tecken och hur de 

kombineras, därför blir också all form av kommunikation, även vid sidan av det vi säger med ord, till 

exempel gester, blickar, ljud och beröring betydelsefull för lärandet (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 

s. 38,39). En grundtanke i det multimodala designorienterade perspektivet, och en utmärkande 

egenskap för både kommunikation och lärande är, att vi genom att skapa egna kombinationer av 

tecken, med hjälp av olika resurser i en individuell process, bearbetar (lär) och ger uttryck för 
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(kommunicerar) hur vi förstår saker (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 38; Selander & Rostvall, 

2008 s. 17). I det multimodala designteoretiska perspektivet ställs lärande som en teckenskapande och 

teckentolkande aktivitet i centrum tillsammans med tanken om att all ny information som tillkommer 

omskapar tidigare lärdomar och ger nya representationer av kunskap (Selander & Kress, 2012 s. 66, 

97). 

Lärande 

Lärande skriver Selander och Rostvall (2008 s. 14) kan ses dels, som en individuell process beroende 

på vilka förutsättningar individen är utrustad med och dels, som en social process, att individen lär sig 

i förhållande till någon annan och i samband med något de ser som meningsfullt. Trots att lärande och 

meningsskapande enligt Selander och Kress (2010 s. 33) kan upplevas som två sidor av samma sak 

finns det en skillnad i hur begreppet lärande kan framställas. Den ena aspekten på lärande handlar om 

att lära och använda sig av en redan etablerad uppsättning tecken i en kunskapsdomän, det vill säga 

kunskap som människan kan lära sig utan att det kräver ett meningsfullt sammanhang. Den andra 

aspekten, satt i förbindelse med det multimodala designteoretiska perspektivet, handlar om det lärande 

som sker i meningsskapande processer där individen orienterar sig i omvärlden och samlar in 

kunskaper, tekniker och förhållningsätt för att, på ett meningsfullt sätt, kunna delta i olika 

sammanhang (Selander & Rostvall, 2008 s. 15,16, 34; Utbildningsradion, 2014). Skaparna av det 

multimodala designteoretiska perspektivet redogör vidare att lärande, utifrån deras perspektiv, innebär 

en ökad förmåga att använda sig av och utveckla de teckensystem som finns runt omkring oss och att 

de lärprocesser detta innebär medför att kunskap skapas och omformas i olika sammanhang både på ett 

medvetet och omedvetet plan. Dessutom, menar de, är lärande kontextuellt, beroende på olika 

förutsättningar i form av sociala relationer, resurser, val av plats och det handlingsutrymme som 

omgärdar lärandesituationen (Selander & Rostvall, 2008 s. 15; Selander & Kress 2010 s. 66). 

Design 

”Design handlar inte bara om yta, form och estetik, utan också om att forma objekt såväl som villkor 

för kommunikation” (Selander & Kress, 2010 s. 23). Design i det multimodala designteoretiska 

perspektivet har flera innebörder och kopplas ihop med lärande - didaktisk design (Selander & 

Rostvall, 2008 s. 21). Didaktisk design ur det multimodala designorienterade perspektivet innebär att 

kunna förstå pågående lärprocesser, hur individen använder sig av tillgängliga resurser i sitt lärande 

och meningsskapande och hur pedagoger kan skapa än bättre förutsättningar i relation till individens 

allt större ansvar för sitt eget lärande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 59; Selander & Rostvall, 

2008 s. 21,23 & Selander & Kress, 2010 s. 24). Förskolepedagogen blir alltså, utifrån det multimodala 

designteoretiska perspektivet, en designer av lärandets förutsättningar eftersom han/ hon väljer vilka 

resurser som ska användas och hur lärandesituationen ska utformas. På samma sätt blir också barnen, 

via detta perspektiv, designers av sina egna lärprocesser och av ny information samt re-designers av 

den information som de redan har, baserat på hur de förstår världen (Utbildningsradion, 2014). 

Författarna har delat upp didaktisk design i tre olika aspekter. 

I design för lärande” (didaktisk design 1) kopplas lärandet till kontextuella villkor som omfattar 

platsen där lärandet sker, de sociala relationerna mellan de som är involverade, vilka resurser som står 

till buds samt vilka handlingsmöjligheter som erbjuds (Selander & Kress, 2010 s. 66,67). Design för 

lärande inkluderar alla de arrangemang för lärande som tänks ut och framställs i olika sammanhang det 

vill säga, allt från läroplaner, lagar, utformning av lokaler, normer, värderingar, ekonomiska 

förutsättningar samt de resurser i form av tillgängligt material som individen kan använda för att skapa 

mening i sitt lärande (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 61; Selander & Kress, 2010 s. 24). Här 
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inbegrips också pedagogen, eftersom hon/han planerar för hur rummet ska användas och vika resurser 

som ska finnas tillgängliga under det aktuella tillfället och därmed tänkt ut, arrangerat och framställt 

vilka möjligheter lärsituationen består av, och därmed designat för lärande (Selander & Kress, 2010 s. 

24). 

Design i lärande (didaktisk design 2) beskrivs av Elm Fristorp och Lindstrand (2012 s. 60) på följande 

sätt ”design i lärande handlar om hur individer väljer att förhålla sig till de erbjudanden som möter 

dem och vad deras val leder till i form av lärande och meningsskapande”. Det vill säga, vad som 

fångar den lärandes fokus, vad väljs bort och vad väljs i relation till de förutsättningar som omger 

olika lärsekvenser. Här ingår också förståelse för hur lärandet går till samt komplexiteten i lärandet (då 

det under aktiviteten framträder andra perspektiv av lärande som kanske inte varit dominerande i den 

inledande planeringen) samt en ökad förståelse för vilken funktion användandet av varierande 

multimodala resurser spelar, då det kommer till individens lärande och meningsskapande (Elm 

Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 64; Selander & Kress, 2010 s. 139 ). 

Didaktisk design 3, handlar om kriterier, bedömningar och metoder för utveckling och lärande främst 

inom sammanhanget skolan. En väsentlig tanke är att det inte är läroplanen som styr lärandet utan att 

det istället är designen av läroböcker, de texter och redskap eleverna får tillgång till och de arbetssätt 

som bedrivs i relation till detta, som styr vilka läroprocesser som erbjuds. Att läroböckernas design 

bidrar till att forma vilken kunskapssyn och vilken uppfattning som råder när det kommer till vad som 

utgör relevant kunskap inom skolans kontext och vad som därmed ska bedömas (Selander, 2008b s. 

81). 

Teckenskapande 

Kommunikation och representation ses genom det multimodala designteoretiska perspektivet som en 

social process av teckenskapande. Fokus riktas mot hur människor med hjälp av olika socialt och 

kulturellt formade semiotiska resurser, teckensystem (efter engelskans mode), kommunicerar med 

varandra och skapar mening (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 45). Olika system av tecken som 

talat och skrivet språk, gester, färger, bilder, noter och ljud m.fl. används i olika medier- som tv, radio 

eller tryckt skrift både för att skapa och tolka de tecken vi producerar i interaktion med andra i vår 

omgivning. Vart och ett av de teckensystem människan använder sig av i sitt kommunicerande, har 

olika funktioner, möjligheter och begränsningar, för det budskap de bär, på samma sätt som att det 

sker både utåt, så att andra kan ta del av det och inåt, i vårt eget tolkningsarbete och tilldelande av 

mening (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 45; Selander & Rostvall, 2008 s. 17). Teckenskapandet 

beskrivs av Elm Fristorp och Lindstrand (2012 s. 47) som en process där individen skapar symboler i 

två steg. Det första steget handlar om att urskilja någon del av det vi vill representera, denna del kan 

därefter används som en symbol för det större sammanhang vi har som mål att beskriva. Nästa steg 

handlar om, att utifrån de resurser som finns tillgängliga i sammanhanget, välja vilka resurser det vill 

säga, teckensystem, material och/ eller redskap vi kan använda för att visualisera det vi vill ge uttryck 

åt. 

Meningsskapande 

För att en upplevelse ska kunna bli meningsfull för en individ eller en grupp, menar skaparna av det 

multimodala designteoretiska perspektivet, att enstaka tecken måste sättas i en viss relation till 

varandra och att det sätt vi utformar (designar) kommunikation är av relevans för hur vi tänker, skapar 

mening och förstår olika perspektiv av det vi arbetar med (Elm Fristorp, 2012 s. 50; Selander & 

Rostvall, 2008 s. 19). För att världen ska bli meningsfull, skriver Selander och Kress (2010 s. 26) 

måste vi som individer tilldela något en mening. Vårt sätt att röra oss med hjälp av gester, våra ord, 
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våra föremål och symboler har ingen betydelse i sig, de blir meningsfulla först då de framställs och 

används i sociala kontexter. När vi arbetar med och transformerar (omvandlar) de intryck vi får genom 

teckenskapande förlopp, med hjälp av olika semiotiska resurser, sker ett meningsskapande men, 

eftersom olika semiotiska resurser bidrar med olika meningspotentialer, påverkas skapandet av mening 

av de val som görs i designprocessen, eftersom olika slags medier erbjuder olika system av tecken 

(Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 51; Selander & Rostvall, 2008 s. 19). Mening kommuniceras 

alltså genom att en handling eller ett fenomen gestaltas som ett teckensystem vilket innebär att om du 

inte förstår teckensystemet så förstår du inte heller sammanhanget. Att gestalta ett fenomen i form av 

bilder och text eller som ett tredimensionellt föremål medför därför olika typer av mening som i sin tur 

får betydelse för lärandet då individen tolkar, transformerar och ger uttryck åt sin förståelse genom 

valet av design (Selander & Rostvall, 2008 s. 19,20). 

Multimodalitet 

Med begreppet multimodalitet läggs tonvikten på att individer, i kommunikation med andra, inte bara 

använder det talade språket utan också flera varierande teckensystem såväl som resurser, och att de gör 

detta i en samverkande process, för att tolka saker i sin omvärld och skapa mening (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012 s. 40; Selander & Kress 2010 s. 26). Vidare förklaras multimodalitet som ett begrepp 

som klargör att olika teckensystem samverkar med varandra, men att de också inom ramen för ett 

multimodal framförande, beroende på att varje teckensystem fungerar både enskilt och i samarbete 

med andra, medför att motstridiga budskap kan uppstå då t.ex. kroppsspråket säger en sak samtidigt 

som de talade ordet säger något annat (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 40; Selander & Rostvall, 

2008 s. 13). Multimodal kommunikation med stöd av semiotiska resurser delas upp och skiljs åt 

genom teckenvärldar/teckensystem (eng. modes) och medier/gränssnitt (eng. media) där tecken 

handlar om kommunikationens ”byggstenar” t.ex. gester, ord, färger, linjer, ytor eller ljud och toner 

mm och kommunikationens ”gränssnitt” handlar om radio, TV, böcker, tidningar, bio, datorer, 

mobiltelefoner eller lärplattor mm (Utbildningsradion, 2014). Slutligen skriver Elm Fristorp och 

Lindstrand (2012 s. 37) att de tankar som finns kring multimodalitet fungerar som ett redskap för att 

visualisera nyanserna i människans komplexa, avancerade och kreativa arbete med att sätta samman 

form och innehåll med hjälp av olika resurser och sedan kommunicera dessa genom olika 

teckenskapande sammansättningar. 

Metod  

I följande kapitel redogör jag för studiens forskningsmetod, urvalet av informanter samt hur jag har 

genomfört och bearbetat undersökningens datamaterial. Till sist tar jag upp etiska aspekter samt 

reflekterar över studiens giltighet och tillförlitlighet. 

Val av metod 

För att i enlighet med mitt syfte och mina frågeställningar, kunna studera förskolepedagogers val av 

form och användning av olika resurser under ett lärandesamanhang i matematik samt hur barnen 

skapar mening kring dessa, ser jag videoinspelning som en relevant forskningsmetod. 
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Bjørndal (2005 s.72) menar att det framförallt finns två huvudsakliga fördelar med att använda 

videoobservation. Den första fördelen är att det inspelade materialet finns kvar, vilket innebär att den 

som observerat en situation inte behöver förlita sig på minnet utan, vid upprepade tillfällen, kan se vad 

som ägde rum i den aktuella situationen. Den andra fördelen är alla de detaljer som blir bevarade, varje 

gång en filmad sekvens studeras kan den som tittar på observationen fokusera på olika saker, vilket i 

sin tur kan leda till att flera spännande infallsvinklar framträder ur samma situation. Dessutom skriver 

Bjørndal (2005 s. 72, 80) att videoinspelningar registrerar den komplexa interaktionen mellan verbal 

och icke-verbal kommunikation, vilket är en grundläggande egenskap för min studie, och att detta i sin 

tur ger den som observerar möjlighet att skapa en ingående, djup förståelse för det komplicerade 

samspel som pågår i undervisningssituationer. 

”Alla uppfattar saker i ljuset av sina tidigare erfarenheter” skriver Pramling Samuelsson och Lindahl 

(1999), sedan beskriver de hur en videoobservation kan fånga barns samspel med andra människor och 

saker i deras omvärld och att den som observerar, genom att studera hur barn fokuserar på olika 

fenomen i världen, ges möjlighet att ta del av och förstå hur barn tänker om något, eller som det 

uttrycks i det multimodala designteoretiska perspektivet, hur barn skapar mening (Pramling 

Samuelsson & Lindahl, 1999 s. 33; Rostvall & Selander, 2008 s. 17). 

Det finns dock vissa begränsningar med att använda videokamera som observationsverktyg, dels så 

påverkar operatören (den som håller i kameran) vad som registreras av verkligheten genom sin 

placering och dels blir själva kameran avgörande för vilken information som samlas in genom 

användandet av närbilder, då det endast är viss data som lyfts fram som t.ex. mimik, detaljer, resurser 

eller liknande medan annan information hamnar i bakgrunden eller helt uteblir, eller distanserade 

filmsekvenser, där fokus blir på samspelet och det istället är detaljerna som hamnar i bakgrunden 

(Bjørndal, 2005 s. 74). Det som är viktigt att tänka på inför en videoobservation, eller vilken 

observation som helst, är att veta vilken avsikt, syfte och mål observationen har och att hålla sig till det 

planerade. Att den som ska utföra observationen i förväg bestämt ifall det ska vara en deltagande eller 

icke deltagande observation samt om den ska vara strukturerad eller ostrukturerad. Om undersökaren 

väljer en deltagande observation medför det att hon/han själv deltar i den aktivitet som ska observeras 

medan hon/han i en icke deltagande observation står vid sidan av och observerar något utan att själv 

vara delaktig i det som sker. En strukturerad observation innebär i sin tur att forskaren i förväg 

fastställt olika kategorier som hon/han vill observera där motsatsen, en ostrukturerad observation, 

istället innebär att allt som förefaller intressant, i förhållande till det forskaren är intresserad av, 

noteras (Franzén, 2014 s. 62). 

Jag har, med hänseende till syftet för denna studie, och det tidskrävande arbete denna metod medför, 

uteslutande valt att använda mig av icke deltagande videoobservation som metod. Emellertid hade jag 

utifrån forskningsfråga 1. ”Vilka val gör förskolepedagogerna när det gäller form och innehåll av olika 

lärandesammanhang kring matematik?” även kunnat använda mig av samtalsintervju som ett 

komplement till observationerna (Bjørndal, 2005 s.92). Samtalsintervju är en ostrukturerad form av 

intervju där jag som intervjuare i begränsad utsträckning har en plan för samtalet t.ex. frågor om de val 

kring form och innehåll pedagogerna gjort. Fördelen är att jag kan samla in mycket information om 

den pedagogiska situationen. Nackdelarna är dock att det dels är svårt att jämföra svaren från de olika 

personerna och dels att jag endast får kunskap om vad pedagogerna säger att de gör i den pedagogiska 

situationen, vilket inte är relevant för min studie, och därmed talar för videoobservation som metod 

(Bjørndal, 2005 s. 92). 

Den studie jag kommer presentera är uppbyggd kring en icke-deltagande observation eftersom mitt 

syfte är att påverka det som sker så lite som möjligt. Vidare avser jag genomföra en observation med 
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en viss grad av struktur eftersom jag i förväg bestämt fokus för min observation dock utgår min studie 

från ett kvalitativt upplägg vilket i sig är en mer ostrukturerad och flexibel uppläggningsform där det 

inte handlar om att mäta resultat utan försöka förstå en företeelse genom relevanta tolkningar 

(Bjørndal, 2005 s. 108; Franzén, 2014 s.62). Eftersom jag använder mig av videoobservation som 

metod medför det att jag kan kombinera den ostrukturerade formen, t.ex. genom att vara öppen för att 

notera saker som är relevanta för det jag vill undersöka med en mer strukturerad form, att studera 

materialet med fokus på det jag i förväg bestämt, av den orsaken att jag kan gå tillbaka till den 

observerade händelsen ett flertal gånger (Bjørndal, 2005 s. 111). 

Urval och avgränsningar 

Inom förskolan finns liksom Karlsson (2014 s. 16) skriver, en mängd olika aktörer som t.ex. 

förskollärare, barnskötare, föräldrar och barn samt materiella ting som pedagogiska miljöer, material 

och olika pedagogiska inriktningar som alla kan bli intressanta studieobjekt. Det första steget i 

urvalsprocessen handlade, för min del, om att bestämma inriktning och därmed vilka informanter jag 

skulle använda mig av. Eftersom jag allt mer under utbildningens gång, intresserat mig för pedagogens 

roll i det didaktiska mötet mellan barnen, materialet och pedagogen, likväl som den syn på lärande 

som det multimodala designteoretiska perspektivet lyfter fram, begrundades även dessa aspekter då det 

kom till val av studieobjekt, informanter och perspektiv. 

Det perspektiv och studieobjekt jag valt för min studie ger konsekvenser för vilka informanter jag kan 

använda i mitt arbete (Karlsson, 2014 s. 16). I relation till mitt syfte, att beskriva, analysera och tolka 

hur tre olika förskolepedagoger designar lärandesammanhang, krävs det att mina informanter är 

pedagoger som arbetar i förskola. Jag behöver ändå göra ett urval då det kommer till vilka pedagoger 

jag vill studera, förskollärare/barnskötare eller kanske bägge delarna? Mitt val föll på två förskollärare 

med olika lång erfarenhet av att arbeta inom förskola och en barnskötare med lång erfarenhet av att 

arbeta inom förskoleverksamhet. 

Nästa steg, att bestämma vart studien skulle förläggas gick relativt snabbt, av den orsaken att jag 

arbetar på en förskola som ingår i en större enhet, vilket innebar att jag i första hand valde att vända 

mig till en av de andra förskolorna i enheten. I samråd med enhetens pedagogiska utvecklare och mina 

avgränsningar för studien, valdes två förskollärare och en barnskötare ut och tillfrågades, de arbetar 

tillsammans med 22 barn i åldern 4-5 år. 

Att valet av metod blev videoobservation, beror på den information som framkom via den föreläsning 

Kjällander1 höll om video som observationsmetod. Hon resonerade om att valet av perspektiv styr 

vilken metod som lämpar sig bäst och att den som observerar utifrån ett multimodalt designteoretiskt 

perspektiv behöver kunna studera alla teckensystem, vilket lämpligast sker med hjälp av en 

filmkamera, eftersom en kamera får med alla de olika sätt på vilket en individ kommunicerar. 

Följande urval handlade om att bestämma vilken typ av kamera jag skulle använda, handkamera eller 

kamera på stativ. Skillnaden dem emellan är att en kamera på stativ har en viss tendens att styra 

uppmärksamheten mot aktiviteter som är rumsligt stabila, medan den som filmar med en handhållen 

kamera lättare kan följa med i rörliga aktiviteter. Fördelen med en kamera på stativ är att bildkvaliteten 

blir bättre än med en handhållen kamera och att filmningen i stort sett sköter sig själv, medan 

nackdelen är att det blir svårare att komma nära och att se detaljer. Fördelarna med en handhållen 

                                                   
1 Susanne Kjällander, Stockholms Universitet föreläsning den 11 september 2014  
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kamera är att den som filmar kan följa de som filmas närmare, från olika håll och se detaljer, medan 

nackdelen är risken att dra uppmärksamheten till den som filmar, om inte de som filmas är vana vid en 

sådan situation, och att det kräver mer av den som filmar (Heikkilä & Sahlström, 2003 s. 37,38). Jag 

valde, att använda en handkamera (surfplatta) eftersom jag, i linje med mina frågeställningar behöver 

kunna se detaljer, ansiktsuttryck, gester och de resurser (material) barnen erbjuds samt hur de 

använder sig av dem. 

Utöver detta har jag valt att studera en, av lärarna planerad, lärandesituation kopplad till barnens 

projektarbete inom enhetens gemensamma tema, matematik. Detta val gjordes för att avgränsa min 

studie till att handla om en specifik lärandesituation och inte lärandesituationer rent generellt. Jag har 

därmed också begränsat de observationer jag genomfört till att endast studera 

interaktionen/kommunikationen mellan pedagogerna och barnen under fyra tillfällen då de arbetat med 

sitt projekt. 

Att analysera videoinspelningar är ett arbete som är mycket tidskrävande (Bjørndal, 2005 s. 87). Då 

jag observerat fyra projekttillfällen på vardera ca 30 minuter, har jag därför gjort ett urval då det kom 

till att bearbeta materialet. Det gick ut på att jag först gjorde en enkel transkribering där jag 

överskådligt redogjorde för vad som hände vid de fyra tillfällena. Detta gjorde det möjligt för mig att 

upptäcka de avsnitt som, i samband med mitt syfte och mina frågeställningar, kunde anses relevanta. 

Därefter transkriberades de utvalda sekvenserna ytterligare, denna gång på ett grundligare sätt med 

hjälp av vissa kriterier som ljudupptagningar, bildupptagningar av blick, kroppsrörelser och mimik, 

samt bildupptagningar av användandet av resurser. Urvalet är, liksom Heikkilä och Sahlström (2003 s. 

31) beskriver, gjort med avseende på metodologiska aspekter där de sekvenser jag valt, i stor 

utsträckning, täcker den metodiska variation som finns i materialet. Jag har också undvikit att 

transkribera sekvenser där barnen/ pedagogerna är filmade bakifrån av den orsaken att det i och med 

det inte finns någon möjlighet att se deras ansikten eller deras mimik (Heikkilä & Sahlström, 2003 s. 

31). 

Andra urval jag gjort under studiens framväxt är de val av tillvägagångsätt jag använt mig av för att nå 

internationell forskning i ämnet. Bland annat gjordes en sökning i DIVA (digitala vetenskapliga 

arkivet) med de engelska orden multimodality och meaning-making. Detta medförde dock endast en 

svensk artikel, som var intressant i sammanhanget så för att ytterligare utöka möjligheten att nå 

internationell forskning användes också den internationella databasen ERIC (Education Resourse 

Information Center) med fler varierande sökord t.ex. modes, communication, meaning-making, 

multimodality och design, dock var ingen av de genererade publikationerna av betydelse i relation till 

min undersökning. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Jag kontaktade förskolepedagogerna via mail och vi kom överens om passande tider för 

videoinspelning. Av forskningsetiska skäl har jag valt att avidentifiera pedagogerna i denna studie. Av 

denna anledning kallas de, istället för deras riktiga namn, förskollärare 1, förskollärare 2 och 

barnskötare1. 

Förskollärare 1, har arbetat som förskollärare sedan 1997. 

Förskollärare 2, tog sin examen 2012 och har arbetat som förskollärare sedan dess. 

Barnskötare 1, är en självlärd barnskötare som arbetat inom förskolans kontext sedan 1986. 
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Under de fyra observerade lärandesituationerna deltog sammanlagt 14 av avdelningens 22 barn. Ett av 

barnen, en flicka, deltog både i den första aktiviteten, leran och i den tredje aktiviteten, surfplattan. 

Vid den första lärandesituationen, när barnen tillsammans skulle skapa en karta i lera deltog fyra barn, 

tre flickor och en pojke där tre av barnen var fem år och det fjärde barnet, en av flickorna var fyra år. 

Även under lärandesituation två, när utmaningen var att bygga förskolans gård med hjälp av det 

material som fanns i byggrummet och en ritning/ karta över förskolans gård deltog fyra barn, 2 flickor 

och 2 pojkar. Dessa barn var alla fem år gamla. 

Vid den tredje lärandesituationen, när barnen undersökte närområdet och ”gick” hem till varandra med 

hjälp av appen Google earth var det tre barn som deltog, två flickor, varav den ena var fem och den 

andra var fyra år och en pojke fyra år gammal. 

Vid den fjärde och sista lärandesituationen fick återigen fyra barn utmaningen att bygga förskolans 

gård med hjälp av material i byggrummet och en ritning/ karta över förskolans gård. Denna gång 

deltog endast flickor, två som var fem år och två som var fyra år gamla. 

Insamlingsteknik 

Insamlandet av datamaterialet skedde med hjälp av en surfplatta som jag höll i handen. För att kunna 

studera de filmade sekvenserna utifrån mitt syfte och mina frågeställningar använde jag mig dels av 

närbilder, för att synliggöra de resurser som användes och hur de brukades, och dels av helbilder, för 

att kunna fånga kroppsspråk, mimik mm hos informanterna. Jag filmade två av informanterna 

tillsammans med en grupp på fyra barn en gång och den tredje informanten tillsammans med två 

grupper om fyra barn två gånger. Detta ägde rum vid fyra enskilda lärandesituationer/ projektarbete 

om kartor kopplat till matematik. Samtliga lärandesituationer pågick i ca 30 minuter och det var 

barnen som avgjorde när arbetet skulle avbrytas, vilket inträffade då de uttryckte sig som färdiga med 

den uppgift förskolepedagogerna presenterat för dem. Videoinspelningarna genomfördes på den 

förskola de tre informanterna arbetar, i den separata ateljén och i det rum som, av de inblandade, 

benämndes som ”byggrummet”. 

Genomförande 

Vid samtliga fyra observationstillfällena var min ambition att inte interagera, istället befann jag mig 

vid sidan av de olika grupperna, var tyst i det avseende att jag inte talade och koncentrerade mig på att 

agera som observatör (Leijon, 2010 s. 81). 

När jag kom till förskolan vid första tillfället höll förskollärare 2 på att plocka fram det material barnen 

skulle använda på ett bord i ateljén. De fyra barn som skulle delta i aktiviteten hämtades in och vi satte 

oss runt bordet. Jag hälsade på barnen och berättade att jag planerade att filma dagens aktivitet och 

frågade om de tillät detta. Efter att de svarat att de gick med på att bli filmade reste jag mig och ställde 

mig en bit bort från bordet så att jag kunde få en helhetsbild av gruppen och situationen. Därefter 

påbörjade jag observationen. Förskollärare 2 förklarade dagens uppdrag för barnen, att de tillsammans 

skulle göra en gemensam karta i lera, och de satte igång med sitt arbete. Under den dryga halvtimme 

barnen arbetade växlade jag fokus på det som filmades, dels genom att stå still och dels genom att 

förflytta mig runt bordet. 

Vid det andra tillfället satt barnskötare 1 redan på golvet och åt frukt tillsammans med barnen när jag 

kom till förskolan. Jag slog mig ner tillsammans med dem och informerade om min närvaro och 
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ställde, liksom första gången, frågan om de tillät mig att filma deras aktivitet. Efter detta klev jag 

återigen åt sidan och påbörjade min observation. Jag inledde med att filma alla fyra barn och 

barnskötare 1 med en helhetsbild. Barnskötare 1 visade barnen en orienteringskarta över förskolans 

gård och började samtala med barnen om denna. Efter att de pratat om vad de olika symbolerna var i 

förhållande till varandra och vad de betydde flyttade de in i ”byggrummet”. Barnen fick där uppdraget 

att med hjälp av valfritt material från byggrummet bygga kartan. Jag följde efter och placerade mig, 

utefter den vänstra kortsidan, framför ett fönster med god uppsikt över den plats barnen arbetade. 

Under de dryga 30 minuter som barnen höll på med aktiviteten filmade jag det som hände och den 

kommunikation som pågick mellan barnen och pedagogen, nästan uteslutande, med en helhetsbild. 

Detta sätt att arbeta upprepades vid det fjärde observationstillfället då barnskötare 1 upprepade 

aktiviteten tillsammans med nya barn. 

Vid det tredje tillfället gjorde jag, liksom de tidigare tillfällena, på samma sätt då jag kom. Det vill 

säga, jag hälsade på barnen, informerade dem om min närvaro och frågade om jag fick observera och 

filma deras aktivitet. Under tiden jag pratade med barnen plockade förskollärare 1 fram en av 

förskolans surfplattor. Sedan satte hon sig vid ett bord tillsammans med de tre barnen. Jag reste mig 

upp och ställde mig lite åt sidan för att, som tidigare, börja min observation med en helbild. 

Förskollärare 1 berättade om dagens aktivitet som handlade om att barnen, tillsammans med appen 

Google earth, skulle arbeta med att försöka hitta och känna igen olika platser de besökt, förskolan och 

barnens hem. Efter att ha arbetat ett tag med surfplattan fick de också använda papper och pennor för 

att rita vägbeskrivningar mellan förskolan och sina hem. Under den knappa halvtimme barnen 

arbetade växlade jag, liksom vid tidigare tillfällen, fokus mellan det som filmades genom att stå still 

och förflytta mig runt bordet. 

Alla fyra observationstillfällen fortlöpte utan större problem, det var tydligt att barnen var vana vid att 

bli fotograferade och filmade under liknande sammanhang, vilket troligtvis avdramatiserade min 

närvaro i rummet och bidrog till att uppmärksamhet inte togs bort från uppgiften (Bjørndal, 2005 

s.78). Precis i början av observationerna upplevde jag, att pedagogerna var medvetna om att jag befann 

mig i rummet med en kamera, men i arbetet tillsammans med barnen lät de sig inte bli distraherade av 

min närvaro utan fokuserade på barnen och deras göranden. Dock finns det alltid en risk att de 

observerade förställer sig, att det inte blir verkligheten som framställs eftersom den som observerar, 

enbart genom att befinna sig i rummet oavsiktligt påverkar de inblandade. Det uppstod ett tekniskt 

problem strax innan slutet på den tredje observationen, surfplattans minne blev fullt och kameran 

slutade, enligt min uppfattning, filma ett par minuter för tidigt. Detta var något jag inte räknat med 

eftersom jag varit noga med att använda en surfplatta som inte innehöll något annat material. Barnen 

höll dock på att avsluta aktiviteten, men om jag fått välja så hade jag fortsatt inspelningen några 

minuter till, inte minst av den orsaken som Pramling Samuelsson och Lindahl (1999 s. 44) skriver, 

”En viktig regel är att spela in en situation tillräckligt länge, för att sedan kunna analysera skeendet i 

den”. 

Jag har också stött på problem i mitt sökande efter tidigare forskning i fråga om de val 

förskolepedagoger gör, när det kommer till form och innehåll av olika lärandesammanhang, de 

semiotiska resurser barn erbjuds samt hur barn skapar mening kring dessa. Dels finns det 

förhållandevis få vetenskapliga arbeten som rör dessa frågor med utgångspunkt i ett multimodalt 

designteoretiskt fält och dels har de texter som finns sällan utgått från förskolans kontext. Av samma 

orsak, har jag som jag nämnde tidigare, även stött på svårigheter i mina försök att nå internationell 

forskning. 
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Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av datamaterialet, videofilmerna, kan liksom Leijon (2010 s. 83) skriver beskrivas med 

hjälp av begreppet transformation eftersom videofilmerna genomgått en förändringsprocess då de 

transkriberats till en skriven text. Min första tanke var att transkribera filmerna en gång men då jag 

påbörjade min transkription framgick det, på samma sätt som tidigare forskning visat, (Leijon, 2010; 

Elm Fristorp, 2012) att det blev för svårt att samtidigt studera alla olika interaktioner såsom gester, 

blickar, kroppspositioner och samspel mellan individer och resurser. Därför har denna process pågått i 

flera steg, där det första steget var att göra en överskådlig enkel transkription för att plocka ut de 

sekvenser som jag fann intressanta. De efterföljande stegen var att i olika omgångar transkribera det 

talade språket, de teckensystem som förekom och hur barnen använde sig av och skapade mening 

kring de olika semiotiska resurser de erbjöds (Leijon, 2010 s. 85). Trots att jag, på samma sätt som 

Elm Fristorp (2012 s. 102), haft som ambition att så utförligt som möjligt transkribera 

videodokumentationen så var varje sekvens så full av information att det var mycket svårt att skriva 

ner all den kommunikation som förekom mellan de olika individerna. Av det skälet har det varit av 

stor vikt att i samband med genomläsningarna av det transkriberade materialet, såsom Elm Fristorp 

beskriver, också ha tillgång till filmerna för att, vid behov, kunna återvända till dem (Elm Fristorp, 

2012 s. 102). 

Under läsningen av de transkriberade observationerna har jag sökt efter och gjort en kartläggning av 

olika tecken, mönster, likheter och olikheter som uppträder på filmen och hur de återkommer i 

informationen, för att på så sätt finna mönster och kopplingar mellan olika delar i materialet (Bjørndal, 

2005 s. 119; Pramling Samuelsson & Lindahl, 1999 s. 57). Som stöd i arbetet har jag använt mig av 

det förslag på transkriberingsverktyg, Jefferson (1984), som Kjällander2 visade under sin föreläsning. 

Transkriberingsschema (Jefferson) är en mall med förklaringar på hur olika tecken används för att 

översätta inspelat tal till skriftspråk (bild 1). 

Jeffersson (1984). 

Symbol Användning 

[text] Överlappande tal 

… Kort paus 

….. Lång paus 

(text) Ohörbart tal, oklarheter i vad som sägs. Övriga ljud 

(I uppsatsen även beskrivning av kroppsspråk) 

STORA BOKSTÄVER Högt tal 

[avbruten av xx] Personen blir avbruten 

! Utropstecken, anv. som i skriftspråk 

? Frågetecken, anv. som i skriftspråk 

Bild 1 

 

Dessutom har jag, med stöd av de designteoretiska begreppen, design, meningsskapande, 

teckenskapande och semiotiska resurser (Rostvall & Selander, 2008) använt mig av 

överstrykningspennor i olika färger för att på ett överskådligt och tydligt sätt kunna se de mönster som 

framkom. T.ex. färgkodades barnens meningsskapande med gul överstrykningspenna, olika semiotiska 

resurser/teckensystem med röd överstrykningspenna och de val och den design pedagogerna stod för 

med grön överstrykningspenna enligt nedanstående citat. 

                                                   
2 Susanne Kjällander, Stockholms Universitet föreläsning den 11 september 2014 
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”Jag gör ett kryss här det betyder att det är en ledtråd, hittar man ett kryss så ska man gräva då hittar 

man en ledtråd” (barnens meningsskapande, markerad med gul penna) 

”Barnen använder papper och färgpennor för att rita en vägbeskrivning från förskolan till sitt hem” 

”visar med en svepande handrörelse över bordet samtidigt som han ser på vart och ett av barnen” 

(semiotiska resurser/teckensystem, markerad med röd penna) 

”Barnskötare1går in i byggrummet med barnen. pekar på mattan och säger ”Mattan här är vår gård, nu 

får ni prova det är fritt fram att göra som man vill och ni får använda allt som finns här inne” (de 

val/den design pedagogerna stod för, markerad med grön penna) 

I analysavsnittet presenteras ett urval av det material som transkriberats, med stöd av ett multimodalt 

designteoretiskt perspektiv, där jag ämnat beskriva, analysera och tolka de val tre förskolepedagoger 

gjort när det gällde form och innehåll, av olika lärandesammanhang kring matematik, de olika 

semiotiska resurser som användes och vilka möjligheter till meningsskapande barnen gavs i dessa 

lärandesammanhang. Materialet är av sådan karaktär att jag uppfattat det som betydelsefullt och 

framträdande för studien (Leijon, 2010 s. 89). 

Jag har undvikit att transkribera sekvenser där barnen/pedagogerna är filmade bakifrån av den orsaken 

att det i och med det inte finns någon möjlighet att se deras ansikten eller deras mimik (Heikkilä & 

Sahlström, 2003 s. 31). Vidare har jag beaktat de deltagande informanternas konfidentialitet genom att 

avidentifiera de delar av datamaterialet som jag använt i min analys (Löfdahl, 2014 s. 38). 

Forskningsetiska överväganden  

Under hela forskningsprocessen behöver jag känna till, och förhålla mig till, de olika 

forskningsetiska principer och regelverk som råder, från valet av forskningsuppgift till de urval, 

den metod och det resultat forskningen kommer fram till (Löfdahl, 2014 s. 32). Jag har tagit del av 

och följt de riktlinjer som står i skriften God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011 s. 47) vad 

gäller genomförandet av denna form av studie: krav på informerat samtycke, tystnadsplikt, 

avidentifiering och konfidentialitet. Detta har gått till, genom att ett informationsblad om studien 

har delats ut till förskolebarnens föräldrar där de gett sitt samtycke till att deras barn deltar. 

Pedagogerna har också fått ta del av detta informationsblad och gett sitt samtycke till att bli 

observerade. Utöver detta har jag under ett möte med barnen informerat dem om att jag vid fyra 

tillfällen kommer närvara under deras projektarbete för att filma det som sker, att jag vill se hur de 

gör, för att senare kunna skriva om det i ett skolarbete. Jag har ställt frågan till barnen om de går 

med på att jag observerar och filmar deras aktivitet och också berättat att de, om de inte vill vara 

med på filmen, kan säga till mig, deras pedagoger eller när som helst lämna aktiviteten (Löfdahl, 

2014 s. 36, 38; Vetenskapsrådet, 2011 s. 43,49). Det går dock inte att förlita sig på att barn 

faktiskt säger till om de inte vill bli filmade utan det krävs att jag som observatör har ett betydligt 

mer nyanserat förhållningssätt till barns informerade samtycke, att jag med andra ord, är öppen för 

barnens handlingar under observationen eftersom de kanske använder andra sätt, t.ex. 

kroppsspråk, än de verbala uttrycken då de säger nej till att medverka och drar tillbaka sitt tidigare 

samtycke (Löfdahl, 2014 s. 41). Att göra en videoobservation är, i förhållande till mitt syfte och 

mina frågeställningar, nödvändigt men samtidigt är det av yttersta vikt att jag, redan innan jag 

påbörjar mitt arbete med observationerna, beaktar och överväger de eventuella nackdelar som 

finns för informanterna att videoobserveras. T.ex. skriver Bjørndal (2005 s.142) i likhet med 

Vetenskapsrådet (2011 s. 43) att det krävs extra uppmärksamhet när det gäller etiska frågeställningar 
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vid en videoobservation, till skillnad från andra typer av observationsmetoder, eftersom forskning med 

video som metod blir mer närgånget och direkt än andra former av observation. Därför är det 

väsentligt att jag som observatör genomför observationen på ett sådant sätt att den inte stör eller 

kränker de inblandade, att jag i förväg tänkt igenom vilka eventuella etiska problem som kan uppstå, i 

relation till den forskningsdesign jag valt, och hur jag i så fall ska hantera en sådan problematik 

(Löfdahl, 2014 s. 37). Utifrån ovanstående anledningar valde jag att göra mina observationer med en 

handkamera (Surfplatta), dels för att själva kameran skulle ta så lite uppmärksamhet under aktiviteten 

som möjligt och dels för att, menar jag, det gav mig möjlighet att vara mer lyhörd för de inblandades 

reaktioner under tiden jag filmade, så att jag vid behov kunde avbryta, backa eller byta fokus på det 

som filmades. Vidare skriver Vetenskapsrådet (2011 s. 43) bör videoinspelning endast användas när 

andra former av datainsamlingsmetoder inte kan nå samma resultat som videoinspelning, till exempel i 

studier såsom denna, där det är centralt att studera personernas gester, minspel, användande av 

material (resurser) och kommunikation. 

Andra etiska överväganden jag tagit ställning till under arbetets gång är att jag förvarat det insamlade 

materialet oåtkomlig för obehöriga att ta del av, eftersom ett ofrånkomligt krav när det gäller 

videoinspelningar är att materialet ska förvaras på ett säkert sätt. Dessutom har jag upplyst 

informanterna om att råmaterialet, dvs. videofilmerna, kommer bearbetas och transkriberas, att 

personerna har avidentifieras med fingerade namn, för att de som läser inte ska kunna koppla 

informationen till specifika personer, och att allt datamaterial, när det inte längre kan användas, 

kommer att förstöras (Bjørndal, 2005 s. 143; Vetenskapsrådet, 2011 s. 43, 44). 

För mig som observatör är det också viktigt att reflektera över och vara medveten om den makt jag 

har. Jag har valt att lyfta två infallsvinklar av makt där den första aspekten ligger i de begränsningar 

och felkällor som vår uppfattningsförmåga och vårt minne riskerar bidra till, eftersom människor 

uppfattar saker utifrån sina tidigare erfarenheter och gärna ser det de vill se (Bjørndal, 2005 s. 35,36). 

Det är av den anledningen oerhört viktigt att jag, när jag iklär mig rollen som forskare, redogör för en 

systematisk framtagen tolkning av vad som händer, att tolkningen ligger närmare verkligheten och det 

som faktiskt sker och längre från tidigare erfarenheter och att jag använder mig av en metod som inte 

leder mig fel utan svarar mot mitt syfte (Roos, 2014 s. 53). Den andra aspekten handlar om de resultat 

studien lyfter fram, med utgångspunkt i den teoribildning jag valt, eftersom det, liksom Elm Fristorp 

(2012 s. 108) skriver kan uppfattas som en variant av maktutövning då det enbart är mina tolkningar 

som kommer fram. 

Studiens kvalitet 

Vetenskapsrådet (2011 s. 40) skriver att ”olika förutsättningar och utgångspunkter för en studie måste 

göras tydliga och motiveras”. Därutöver skriver de att arbetet behöver ha ett tydligt syfte att besvara 

och att metodvalet måste kunna förklaras, motiveras och hanteras på ett korrekt och kompetent sätt. 

Detta är en kvalitativ studie med syfte att bidra till en bättre förståelse för hur tre förskolepedagoger 

designat fyra lärandesituationer kring ämnet matematik, vilka resurser barnen erbjudits och hur de 

skapat mening utifrån dessa. För att nå en god tillförlitlighet, eller validitet, behöver den som skriver 

tänka på att det som görs svarar på studiens syfte och inte något annat och att det metodval hon/han 

gjort producerar data som är relevant för studien (Roos, 2014 s. 53). Nu följer ett resonemang kring 

studiens tillförlitlighet i relation till mitt val av metod, videoobservation, och hur jag valt att presentera 

resultatet. Jag anser att studiens tillförlitlighet är god. Dels beroende på att jag har samlat in mitt 

datamaterial under fyra olika observationstillfällen vilket, enligt Elm Fristorp (2012 s. 107) ökar 



19 

 

tillförlitligheten och dels eftersom jag, i likhet med det Leijon (2010, s 94) beskriver, tidigare i 

metodavsnittet resonerat och problematiserat videoinspelning som metod och då kommit fram till att 

videoobservation fungerar väl med det val jag gjort av teoretiskt perspektiv, ett multimodalt 

designteoretiskt perspektiv, och det syfte jag har för studien. För att öka tillförlitligheten skriver Elm 

Fristorp (2012 s. 107) att ”den som bedrivit forskning med en kvalitativ ansats, bör redovisa de 

överväganden och den systematik som inverkat på såväl datainsamling som på analys och tolkning” 

vilket jag också gjort tidigare i metodavsnittet. Utöver detta har jag transkriberat datamaterialet i flera 

omgångar där jag, i de olika omgångarna, fokuserat på olika sidor av det som skedde med 

utgångspunkt i mitt teoretiska perspektiv. Detta har medfört en grundlig analys, som för läsaren så 

nära empirin som möjligt vilket jag anser vara en viktig del av tillförlitligheten, eftersom den som 

läser studien, precis som Leijon (2010 s. 94) skriver, inte har tillgång till ursprungsmaterialet, 

videoinspelningarna, utan endast de val och tolkningar som gjorts av mig som forskare. 

Analys och Resultat 

I detta kapitel presenteras analysen och resultatet av de observerade aktiviteternas design. I 

redovisningen framgår aspekter som rör förskollärarnas val när det gäller form och innehåll av de olika 

lärandesammanhangen, vilka semiotiska resurser barnen erbjuds och hur de skapar mening utifrån de 

resurser de erbjuds. 

Lärandesituationernas design och val av resurser 

Första lärandesituationen, lera 

De fyra barn som ska delta i dagens aktivitet kommer in till ateljén och sätter sig runt bordet. 

Förskollärare 2 börjar med att introducera barnen till aktiviteten genom att titta alla barnen i ögonen 

och säga ”som ni vet så arbetar vi med kartor eftersom ni tycker det är så spännande och idag tänkte 

jag att vi tillsammans ska göra en karta i lera, tror ni vi kan göra det? Barnen nickar och svarar ja. 

Förskollärare 2 säger ”innan vi börjar kan ni fundera på hur kartan ska se ut, vad det ska vara för en 

slags karta, kanske en skattkarta, och vad ni vill ska finnas på den, det är ju er karta så ni får 

bestämma, ni får använda allt som finns här på bordet, kavlar, lerverktyg och brun lera”. 

Under tiden barnen arbetar med skapandet av kartan växlar förskollärare 2 position genom att dels 

stå lutad över bordet, dels förflytta sig mellan barnen och titta på det de arbetar med och dels, genom 

att sätta sig på huk och befinna sig i nivå med barnen. Han deltar inledningsvis i barnens arbete 

genom att själv arbeta med en bit lera och tillverka en fisk, för att lite längre in i aktiviteten enbart 

ägna sig åt barnens skapande. Förskollärare 2 samtalar under hela arbetspasset med barnen genom 

att ställa öppna frågor om det de arbetar med ”hur gjorde du det där?” ”kan du visa hur du vill att 

den ska vara”? ”vad behöver vi ha mer på vår karta?”. 

”På min karta fanns det stenar” säger ett barn ”och jag tänker att min karta ska vara under vattnet 

och att det ska vara en krokodil där” säger ett annat barn. Förskollärare 2 svarar på detta genom att 

säga” vi ska göra en karta tillsammans kommer ni ihåg, en gemensam stor karta över hela bordet, vet 
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ni vad jag menar då?” samtidigt som han sveper med händerna över hela bordet, håller upp ett finger 

och tittar på vart och ett av barnen. 

Design för lärande (didaktisk design 1) inkluderar de arrangemang för lärande som skapas i olika 

sammanhang. Förskollärare 2 har designat lärandesituationen genom att han tänkt ut vad barnen ska 

göra, en karta, och vilka resurser, det vill säga, material (brun lera) och verktyg (kavlar, lerverktyg och 

knivar) barnen har tillgång till, med andra ord, har han designat för lärande. Barnen å sin sida designar, 

utifrån de resurser de erbjudits och sin egen förståelse. Därmed har de också designat för 

förutsättningar för sitt eget lärande, genom hur de förhåller sig till uppgiften och de val de gör. Detta 

ses ur ett multimodalt designteoretiskt perspektiv som, design i lärande (didaktisk design 2) (Elm 

Fristorp, 2012 s. 60,61,63; Selander, 2008a s. 37,38). Det andra sättet på vilken förskollärare 2 

designat lärandesituationen inbegriper de kommunikativa processer som pågår i lärprocessen. 

Kommunikativa processer innehåller både verbal och kroppslig kommunikation. I och med att 

förskollärare 2 inledningsvis arbetar med en egen bit lera och samtalar med barnen om vad deras karta 

behöver instruerar och kommunicerar han, verbalt såväl som kroppsligt, med barnen hur de kan 

använda leran samtidigt som han lär dem hur kroppen kan positioneras i förhållande till materialet 

(Ekström, 2008 s. 71). Under lärandesituationen kommunicerar barnen och förskollärare 2 med 

varandra hela tiden, detta gör de genom att använda sig av flera parallella semiotiska resurser i form av 

tal, gester och blickar och eftersom de använder sig av dessa olika teckensystem samtidigt blir 

kommunikationen multimodal (Selander & Kress, 2010 s. 26; Selander & Rostvall, 2008 s. 13). 

Andra lärandesituationen, ”byggrummet” 

Barnskötare 1 sätter sig ner på golvet med de fyra barnen som ska delta i dagens aktivitet bredvid sig. 

Framför sig har hon lagt en ritad karta över förskolans gård. Hon inleder aktiviteten genom att prata, 

och ställa frågor till barnen, om vad de gjort tidigare, ritat kartor och gått på skattjakt med hjälp av 

en karta. Därefter säger hon ”jag tänkte att ni ska få ett uppdrag av mig idag, tror ni att man kan 

bygga en karta?” barnen svarar gemensamt ”ja”. ”om ni tittar här” säger barnskötare 1 och visar på 

ritningen/kartan över förskolegården. ”vad är det här för karta?” barnen svarar ”förskolans gård”. 

”ja” säger barnskötare 1 ”tror ni att ni kan bygga den, vill ni göra det? Efter att barnen svarat ja går 

de in i det som kallas byggrummet på förskolan. Barnskötare 1 pekar på mattan som ligger på golvet. 

”jag tänkte att mattan här, kan vara vår gård, nu får ni prova att bygga. Det är fritt fram att göra som 

man vill och ni får använda allt material som finns här inne”. 

Barnskötare 1 placerar sig vid sidan av mattan och sitter sedan på samma ställe under hela tiden 

barnen bygger utom vid ett tillfälle när barnen behöver hjälp med att få ett träd att stå. Inledningsvis 

observerar hon barnen under tystnad och pratar endast då de tilltalar henne ”kolla, nu har jag gjort 

kullen, det var lätt” säger en av pojkarna, barnskötare 1 svarar ”ja titta, det var inte så svårt ändå? 

Vad kan du tänka dig att bygga nu?” (pekar på kartan som hon placerat på golvet bredvid mattan). 

Pojken tittar på kartan och säger efter en stund ”sandlådan kanske”. Barnskötare 1:” ja, vad kan du 

behöva använda för material för att bygga sandlådan?” Pojken ser sig om i rummet, kliar sig i 

huvudet och hämtar några klossar. Barnskötare 1 säger ”vart någonstans är sandlådan i förhållande 

till det dom andra byggt, om du tittar på kartan?” samtidigt som hon gör en svepande rörelse över 

kartan. Pojken studerar kartan, går ut på mattan och tittar på det som redan är byggt, tittar på kartan 

igen väljer en plats och börjar sätta ihop klossarna till sandlådan. Under resterande tid ställer 

barnskötare 1 frågor till barnen som håller kvar deras fokus på uppgiften, ”har ni glömt något” ”är 

det något mer du skulle vilja göra?”. 
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Genom att se på den design av lärandesituationen, där barnen fått utmaningen att transformera 

förskolegårdens endimensionella karta till ett tredimensionellt bygge, handlar den didaktiska frågan 

vad, om det innehåll som är tänkt att kommuniceras (en karta över förskolans gård) och frågan hur, 

om den form barnskötare 1 valt (bygg och konstruktionsmaterial). Det val av form och därmed vilka 

resurser barnen ges tillgång till påverkar i sin tur hur barnen kan arbeta, hur de kan skapa mening kring 

uppgiften och vilken sorts representation de kan skapa för att visa sin förståelse av olika aspekter på 

det innehåll som behandlas (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 184). Den tredje didaktiska frågan 

varför, som kopplar samman de två tidigare frågorna handlar, enligt min mening, om två saker dels att 

barnen visat ett intresse för kartor och dels att barnen är involverade i ett projektarbete kring 

matematik. Matematik står dock sällan i förgrunden för barnen själva utan det är, i denna situation 

barnskötare 1, som måste urskilja aspekter ur barnens intressen som ett uttryck av matematik och 

sedan designa, agera och kommunicera olika lärandesituationer därefter (Elm Fristorp & Lindstrand, 

2012 s. 150). I denna lärandesituation översätter jag det som att barnen använder en befintlig 

representation och semiotisk resurs (kartan över gården med sina olika tecken och symboler) som de 

transformerar, det vill säga bearbetar och omvandlar till en ny bild, en ny design, en ny representation 

där de kommunicerar och uttrycker sin förståelse med hjälp av ett nytt medium. När den information 

de redan har om kartan bearbetas och framställs som en ny representation är det i skillnaderna i 

representationerna av kartan, de val av gestaltningar som barnen använder sig av för att visa hur de, på 

ett nytt sätt, förstår kartan, som utgör tecken på lärande (Selander & Kress, 2010 s. 34). 

Tredje lärandesituationen, surfplattan 

Förskollärare 1 säger till de tre barn som ska delta att sätta sig runt hörnet på ett bord, därefter 

lägger hon avdelningens surfplatta på bordet och börjar introducera dagens aktivitet. Hon börjar med 

att berätta att man på surfplattan kan titta på kartor med hjälp av något som heter Google earth, 

därefter tar hon fram en flygbild på plattan och frågar barnen om de känner igen vad det är. 

”förskolan” säger barnen. Sedan pratar de en stund om var de olika avdelningarna finns och var 

parkeringen ligger. Efter det säger förskollärare 1 ”jag undrar om vi skulle kunna gå hem till era hus 

med hjälp av den här kartan, vad tror ni?” ”Barnen svarar ”ja”. 

Barnen får med hjälp av surfplattan följa vägen från förskolan hem till sina hus dels genom att de 

själva drar med fingret över skärmen och dels genom att förskollärare 1 hjälper dem hålla rätt väg. 

Efter att ha följt allas väg hem samt hittat och tittat på andra platser barnen känner till i närmiljön får 

de tre barnen i uppdrag att rita en vägbeskrivning av vägen från förskolan hem till deras hus på ett 

papper med hjälp av färgpennor som de valt själva. 

På det sätt som förskollärare 1 designat lärandesituationen, med de resurser, surfplattan med sina 

rörliga bilder, papper och pennor hon lagt fram tolkar jag det som att barnen uppmuntras till att forma 

sin egen förståelse för det de arbetar med. Eftersom de efter att ha följt vägen hem genom att dra 

fingret på surfplattan och därefter ritat sina egna vägbeskrivningar, med hjälp av papper och penna, där 

barnens design, den nya form de ger sina vägbeskrivningar säger något om hur de har förstått 

surfplattans rörliga kartbild (Selander, 2008b, s. 82, 85). Vidare tolkar jag lärandesituationens design 

som att förskollärare 1 möjliggjort ett växelspel mellan en inre värld och yttre gestaltning då barnen 

får använda sig av en resurs (surfplattan) som består av ett stort informationsmaterial, där de valt ut en 

del som är känd av barnen sedan tidigare som de först får undersöka och sedan konkretisera, reflektera 

och visualisera med hjälp ett nytt medium, papper och penna (Benyamin, 2008 s.201). Förutom detta 

tolkar jag det som att förskollärare 1 i sin design av hur hon ska introducera barnen, motiverar dem till 
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ett lärande genom att ställa en fråga som är utforskningsbar och som väcker barnens intresse samtidigt 

som det svarar mot hennes egen intention med aktiviteten (Lindstrand, 2008 s. 211). 

Eftersom barnskötare 1 valde att göra om samma aktivitet vid lärandesituation fyra som vid 

lärandesituation två och designen, när det kom till form och innehåll, inte skiljde sig nämnvärt åt från 

det tidigare tillfället har jag valt att inte analysera pedagogens upplägg av detta tillfälles 

lärandesituation utan enbart fokuserat på det meningsskapande som ägde rum utifrån den nya grupp 

barn som deltog i aktiviteten, vilket presenteras längre ner i detta avsnitt. 

Sammanfattning 

I min sammanfattande analys av hur de tre förskolepedagogerna designat lärandesammanhangen, de 

val, av form och innehåll, de gjort och de semiotiska resurser de erbjudit barnen och själva haft 

tillgång till framträder ett par gemensamma aspekter. Den första aspekten handlar om den 

institutionella inramningen. När förskolepedagogerna planerade, det vill säga designade, de olika 

aktiviteterna, tyder jag det som att de gjorde det med utgångspunkt i den läroplan, Lpfö 98/10 

(Skolverket, 2010) de har att förhålla sig till och de riktlinjer, i detta fall ett matematiskt tema, som 

förskolan stod för. På samma gång är det dock barnens intresse för kartor som är utgångspunkten för 

det gemensamma projektet och barnens tankar och idéer som styr vart projektet ska leda, vilket 

förskolepedagogerna också tagit hänsyn till i sina planeringar av aktiviteterna. De tre pedagogernas 

gemensamma syfte, förväntningar och målsättning med lärandesituationerna kan därför uttryckas som 

att de, utifrån något som intresserat barnen (kartor), designat en aktivitet som både kan kopplas till 

barnens intresse och till förskolans och läroplanens gemensamma målområde, matematik (Elm 

Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 66; Selander & Kress, 2010 s. 69). Det sätt på vilket pedagogerna 

designat de olika lärandesituationerna gav barnen flera möjligheter att arbeta med matematiska 

begrepp som rum, form, läge, riktning, antal, ordning och mätning vilket i sin tur innebar att barnen 

gavs möjligheten att utveckla sin förmåga använda matematik för att undersöka, reflektera och prova 

på olika lösningar på de utmaningar (problemställningar) de ställts inför (Skolverket, 2010 s. 10). Den 

andra aspekten jag vill belysa handlar om de semiotiska resursernas relevans i pedagogernas ”design 

för lärande”. I lärandesituationerna, som var väldigt informationstäta, blev det tydligt att 

kommunikationen, som bestod av en mängd parallella semiotiska system, skedde multimodalt, det vill 

säga att olika teckensystem användes samtidigt, och att pedagogerna (liksom barnen i sin ”design i 

lärande”) förmedlade sina budskap med ord på samma gång som de kvalitetsmarkerade dem med hjälp 

av blickar, gester och ansiktsuttryck (Selander & Rostvall, 2008 s. 13). Den tredje aspekten berör 

pedagogernas design av det sociala sammanhanget för lärandet. De möjligheter barnen gavs då det 

kom till att engagera sig, skapa mening i aktiviteterna och lärandet samt på vilket sätt pedagogerna 

förhöll sig till barnen, det vill säga hur barnen positionerades – i förhållande till varandra, till de vuxna 

och det kunskapsområde de arbetade med (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 61). De tre 

pedagogerna hade lite olika sätt att förhålla sig till barnen, förskollärare 1 och 2 deltog aktivt i barnens 

utforskande medan barnskötare 1 befann sig vid sidan av och överlät utforskandet helt till barnen. Alla 

tre stöttade dock barnen under lärandesituationerna, genom att ställa öppna frågor och förse dem med 

resurser, samtidigt som de i de olika uppdragen utgick från barnens tidigare erfarenheter, skattkartor, 

förskolans gård och resvägen mellan förskolan och barnens hem. Detta medför, enligt min tolkning, att 

de tre pedagogerna, trots att de hade olika strategier, iscensatt processer där barnen fått tillfälle att 

positionera sig själva som lärande individer, eftersom de, i alla de fyra aktiviteterna, gavs möjlighet att 

skapa mening, både individuellt och tillsammans med andra, vilket innebar att de kunde komma fram 

till egna skildringar och nya representationer (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 147,149; Selander & 

Kress, 2010 s. 70, 134). 
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Barnens meningsskapande 

Första lärandesituationen, lera 

Förskollärare 2 frågar pojke 1” kan du berätta för mig vad du gjort här?” Pojke 1 svarar ”här runt 

det där (sveper med handen runt sin lera) är det vatten för det är en ö… här (pekar i mitten på leran) 

är det mycket sand, det är där skatten är grävd ner så man inte ser den. Runt här på kanten är det 

stora stenar (pekar med ett finger på en sten i taget). Det här är en stig över vattnet (drar med handen 

på en del av leran och tittar på förskollärare 2) så man kan gå över vattnet ända till andra sidan. Där 

ska piraterna gå (ler). Flicka 2 säger då ”Jag gör ett kryss här (pekar mitt på sin egen lera) det 

betyder att det är en ledtråd, hittar man ett kryss så ska man gräva så hittar man en ledtråd” (ler, tar 

en kniv och ritar ett kryss i leran). Pojke 1 tittar på flicka 2 och sen på sin egen lera ”Oj, oj titta! (tar 

sig för munnen, ser på förskollärare 2, pekar på bordskanten och skrattar) det ramlar nästan över den 

här kanten ”Förskollärare 2 ler tillbaka, nickar, håller ut händerna och säger” ja oj, jag tror den här 

kartan kommer bli superstor”. 

Flicka 1 säger ”jag har gjort en sten som heter Olof (fnissar)… fast det är en snögubbe som inte 

smälter (tittar glatt på förskollärare 2 och skakar med huvudet). Förskollärare 2 säger ”jaha, gillar 

han varma kramar då?” flickan sträcker upp händerna i luften reser sig upp i stolen ler och säger 

”jaa! Han heter Olof och gillar varma kramar” sen sätter hon sig ner igen. Pojke 1 säger ”fast jag 

har sett på den filmen och vet ni då gick Olof in i en… i en liten spetsig is-tagg (håller ihop två fingrar 

och skjuter ut med handen framför sig). Flicka 1 ”ja och då säger han, jag har visst blivit spetsad” 

(ler). Pojke 1 ”ja, och då blev han sönder (drar ihop kroppen och fnissar). 

Den matematiska aspekten på denna uppgift handlar dels om att, på ett meningsfullt sätt för barnen, 

arbeta med att utveckla förståelse kring begreppet form och dels om hur saker och ting förhåller sig till 

varandra men jag tyder också barnens meningsskapande, deras logik och förklaringar, som ett sätt att 

utveckla en matematisk förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket, 2010 s. 10). Det 

framträder, enligt mig, två olika sätt där barnen skapar mening med hjälp av olika teckensystem, som 

de sätter i relation till varandra, utifrån den lärandesituation och de resurser de är en del av (Selander 

& Rostvall, 2008 s. 19). Dels finns det ett meningsskapande kring skattkartor, initierat av förskollärare 

2 i början av aktiviteten, där barnen använder sig av sina erfarenheter kring redan befintliga 

konventioner angående pirater, piratsymboler och skattkartor. Dels finns det ett meningsskapande, 

initierat av flicka 1 mitt i aktiviteten, där hon förändrar den meningsskapande processen till att handla 

om de erfarenheter hon fått från en mycket aktuell tecknad film. Flickans koppling till filmen kan 

tolkas som mindre relevant i förhållande till det barnen arbetar med, kartor, men samtidigt kan det ge 

förskollärare 2 en insikt i varifrån barnen hämtar sina metaforer för att beskriva världen vilket i detta 

fall, enligt min tolkning, handlar om populärkultur (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 136). 

Meningsskapande, och lärande, kan här förstås som en kreativ handling där de bägge olika 

tillvägagångsätten tar sin utgångspunkt i att barnen väljer att återskapa, och ge ny form, åt redan 

befintliga representationer som de tidigare mött i populärkulturen. Först sjörövare med sina skattkartor 

och sedan, snögubben Olof som är en karaktär känd för barnen via en tecknad film (Elm Fristorp & 

Lindstrand, 2012 s. 165; Selander & Kress, 2010 s. 33). Detta säger något om barnens logik i 

praktiserandet av att skapa mening, utifrån den uppgift de fått, kring världen och ger förskollärare 2 en 

möjlighet att bemöta barnen med reflektioner som ligger nära deras värld och intressen (Elm Fristorp 

& Lindstrand, 2012 s. 136). 
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Andra lärandesituationen, ”byggrummet” 

Pojke 1 lägger sig på mage och tittar på ritningen/kartan över gården, pekar på en symbol samtidigt 

som han rynkar på ansiktet och säger ”Klätterställningen är för svår… kullen kanske” barnskötare 1 

svarar ”ja kullen kan du göra, vad kan du använda för material för att göra den tror du?” pojke 2 blir 

tyst sparkar med benen och lutar ansiktet i handen. Flicka 1 kommer krypandes fram sätter sig på 

golvet, tittar först på pojke 1 och sedan på kartan och pekar på en symbol ”ska du göra den där vi 

brukar (ohörbart)…”.  Pojke 1 reser sig upp och tittar upp i taket samtidigt som han säger ”ja… det 

där är lätt, hm… vad behöver jag (går fram till en korg med kaplastavar) det här blir bra, det blir lätt 

som en plätt. Vänta hur många behöver jag nu igen”. Därefter går han tillbaka till kartan och räknar 

”1, 2, 3, 4” (hämtar kaplastavar, går tillbaka till kartan slänger en blick på den, sätter sig ner och 

fortsätter räkna) ”5, 6…aha”. därefter sätter han sig ner på mattan och placerar ut kaplastavarna 

(tittar på kartan) och säger ”det var lätt”. 

Pojke 2 pekar på ett av byggena på mattan och säger till pojke 1 ”det där är ett garage” pojke 2 

sätter sig ner bredvid kartan av gården, pekar på bygget och säger ”men alltså det där är förskolan, 

(måttar med händerna, rynkar ihop ansiktet och mäter på kartan) ett garage är ju mindre än 

förskolan, den är ju lite större… förresten (slår ut med händerna, tittar på pojke 1 och sedan 

barnskötare 1) det finns ju egentligen inget garage för bilarna (kliar sig i örat och drar med handen 

över huvudet och lutar till sist huvudet i handen) det finns bara en parkering”. Barnskötare 1 tittar på 

pojke 1, nickar och säger ”det har du rätt i, det finns bara en parkering (fortsätter med frågande 

blick) och är den inne på vår gård?” Pojke 1 med bekymrad blick: ”nä”. Plötsligt skiner han upp i ett 

leende och säger ”ja, nu vet jag” sedan går han och hämtar några klossar och ett par bilar som han 

placerar utanför mattan. 

Kroppen har, vilket blir väldigt tydligt i denna lärandesituation, en viktig roll i de meningsskapande 

lärprocesser barnen är involverade i, både de verbala orden liksom gester, blickar och kroppslig 

positionering i relation till andra blir betydelsefulla resurser i barnens kommunikation (Ekström, 2008 

s. 72). Kommunikativa processer är en kroppslig företeelse men den går också utanför barnens kroppar 

då de använder sig av de redskap och den omgivande miljön de befinner sig i när de arbetar med att 

skapa mening för sig själva och andra. Sett utifrån ett matematiskt perspektiv väljer barnen i den här 

uppgiften att, på ett för dem meningsfullt sätt, arbeta med att utveckla sin matematiska förståelse för 

proportioner och hur saker och ting är placerade i förhållande till varandra, vilket jag menar att pojke 1 

visar, av den orsaken att han hittar ett sätt att involvera parkeringen, som har betydelse inte bara för 

pojke 1 utan för flera av barnen, i samarbetet med att skapa mening kring kartbygget (Ekström, 2008 s. 

71; Skolverket, 2010 s. 10). 

Tredje lärandesituationen, surfplattan  

Flicka 1 letar efter sitt hus när flicka 2 säger ”jag brukar åka här på den vägen, och här åkte jag när 

jag skulle rösta”. Förskollärare 1 svarar ”jaha, röstade ni i den skolan som ligger här? (drar med 

handen över skärmen tills skolan kommer fram). Alla tre barnen lutar sig över bordet och tittar 

närmare på surfplattan. Pojke 1 pekar på skärmen ler och säger ”vet du, jag röstade också där. 

Flicka 2 vänder sig mot förskollärare 1 lutar sig mot bordet med armbågarna och säger ”min mamma 

och pappa röstade på moderaterna fast de fick inte… (skrynklar ihop ansiktet och plutar med munnen 

samtidigt som hon håller upp ett finger) bestämma i Sverige”. Förskollärare 1 tittar tillbaka på flicka 

2, nickar, drar håret bakom örat och svarar ”nä precis det var inte tillräckligt med folk som röstade 

på dem så de… fick ge sig, så är det, du har helt rätt”. Flicka 2 snurrar lite hår mellan fingrarna, 

suckar till, lägger huvudet i händerna och säger ”ja”. 
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Förskollärare 1 säger till pojke 1 ”har du någonting nära dig som du vet, vad bor du nära?” Pojke 1 

sätter sig upp i stolen och säger ”ähh… en pizzeria”. Förskollärare 1 fortsätter dra fram kartan så 

tittar hon upp på pojke 1 ler och säger ”titta här, är det här pizzerian som du bor nära? Pojke 1 tittar 

lite närmare på bilden på surfplattan, därefter tittar han upp nickar, ler och säger ”ja det är den 

pizzerian och här (pekar på ett av husen) bor jag.” Förskollärare 1 säger glatt ”där, är det ditt hus? 

då bor ju du jättenära pizzerian, du behöver inte ens sätta på dig jackan en gång” ”nä” svarar pojke 

1 och ler ”jag behöver inte ens åka bil (slår ut med armarna) jag kan bara (går med fingrarna över 

skärmen) gå genom grinden och över gatan och sen in här”. Förskollärare 1 svarar ”ja sen är du 

framme”. Pojke 1 skrattar till slår ut med händerna och säger ”ja, och vet ni (lägger armarna i kors, 

lutar sig fram och tittar ner i bordet) man kan köpa klubbor i pizzerian, och glass”. 

Jag ser detta som att barnen, för att kunna göra denna aktivitet meningsfull utifrån den resurs de har 

tillgång till, surfplattan med rörliga bilder på omgivningar av deras närmiljö, sätter de miljöer som 

framträder på skärmen i relation till egna erfarenheter (Benyamin, 2008 s. 201). Sett utifrån ett 

matematiskt meningsskapande som ofta handlar om att urskilja något i förhållande till något annat, 

kan matematiken i denna lärandesituation, beskrivas som ett teckensystem och en resurs, för barnen att 

skapa mening i sitt lärande kring olika aspekter av världen främst relationen mellan dem själva och 

omgivningen (lägesbestämning) (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 152). 

Fjärde lärandesituationen, ”byggrummet” en andra gång 

Flicka 1 tar två kaplastavar och säger ”nu tänker jag göra två kors, en kors, två kors”. Flicka 2 till 

barnskötare 1:” jag kan göra lampor”. Flicka 1 till barnskötare 1 och flicka 2: ”nej kolla jag har 

redan gjort två lampor, titta” (pekar på de två kryssen). Barnskötare 1 vänder sig till flicka 1, får syn 

på kryssen, ler, nickar och säger ”jaha, du har gjort lampor så, det kan man ju också göra”. Flicka 1 

”ja för titta dom ser ut så, här”(pekar på kartan och visar symbolen för lampa). 

Flicka 3 tittar på kartan, sätter handen i sidan och säger ”men vi har inga träd”. Barnskötare 1 

frågar ”kan du göra några träd då kanske?”. Flicka 3 nickar och gestikulerar med händerna 

samtidigt som hon säger ”ja man tar bara några sådana (kaplastavar) och lite sådant tyg (lägger 

kaplastaven på en bit tyg så att det ser ut som ett liggande träd med stam och trädkrona) så har man 

träd” (slår ut med armarna och ler). 

De bägge flickorna skapar mening i sitt matematiska lärande och kommunicerar med hjälp av olika 

teckensystem, både utåt så att andra kan ta del av det och inåt i sina egna tolkningsarbeten. Denna 

aktivitet sett utifrån den matematiska aspekt uppgiften har sitt ursprung i ger, enligt min tolkning, 

uttryck åt det som Björklund (2013 s. 26) benämner som matematisk litteracitet. Att bli litterär, skriver 

Björklund (2013 s. 26), innebär att individen har förmågan att förstå, och kommunicera, med hjälp av 

symboler. Vidare uttrycker hon att denna tillgång, att kunna tyda symboler, också är en grundläggande 

kunskap inom matematik och att barn, av den orsaken, behöver få göra tolkningar av symboler, som 

de möter i sin omgivning, eftersom det bistår dem i arbetet med att utveckla denna förmåga 

(Björklund, 2013 s. 26). Det första steget i flickornas teckenskapande handlar om att identifiera de 

symboler (metaforer) de valt som representation för det de har som avsikt att beskriva och det andra 

steget om att välja en passande form utifrån de resurser, det vill säga, material som finns tillgängligt. 

Jag översätter det som att flicka 1 använder sig av en konvention (kryss tecken) skapad av 

vuxenvärden som en symbol för lampa, tillsammans med den resurs (kaplastavar) som bäst svarar mot 

det hon vill uttrycka och uppnå. Detta är ett tecken hon stött på tidigare (från kartan) som hon därefter, 

i sin egen lärprocess omskapar och tolkar utifrån sin tidigare förståelse kring det de arbetar med, 

befintlig kunskap och de resurser som finns till hands (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 49, 50). 
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Flicka 3 kan beskrivas som en multimodal teckenskapare som utför ett semiotiskt arbete eftersom hon 

i sin kommunikation med barnskötare 1 kombinerar flera olika teckensystem i form av tal, gester och 

användandet av resurser samtidigt. Genom att flicka 3 skapar en symbol för träd med hjälp av 

kaplastavar och tyg, som enligt min tolkning påminner om hur barn ritar träd, tyder jag det som en 

epistemologisk förändring, det vill säga, en förändring av de förutsättningar flicka 3 har då hon skapar 

förståelse kring ett objekt och att det visar att det skifte som ägt rum i övergången mellan olika medier, 

material och teckensystem ställt henne inför nya förutsättningar i fråga hur hon kan tänka kring något. 

Dessutom visar det att de val som görs i den förberedande designprocessen i allra högsta grad inverkar 

på det meningsskapande som blir möjligt för barnen av den orsaken att olika semiotiska resurser bidrar 

med olika meningspotentialer. Dessutom visar det att barnens val, i fråga om material, teckensystem 

och symboler avgör vad som blir en resurs i det aktuella sammanhanget (Elm Fristorp & Lindstrand, 

2012 s. 46, 86). 

Sammanfattning 

När det kommer till barnens meningsskapande är det, på samma sätt som i pedagogernas design, ett 

par gemensamma infallsvinklar som framträder ur de olika lärandesituationerna. Den första 

infallsvinkeln, den som jag tolkar som mest betydelsefull, är att barnen i samtliga lärandesituationer 

sätter de olika aktiviteterna i förbindelse till tidigare egna erfarenheter. Aktiviteten med leran kopplar 

barnen till kända symboler och figurer från populärkulturen, bygg- och konstruktionsaktiviteten till 

upplevda erfarenheter om hur förskolegården ser ut och aktiviteten med surfplattan till erfarenheter de 

har om samhället och närmiljön. Med andra ord, är en viktig del i barnens meningsskapande, det som 

försiggår i samband med att barnen söker efter och synliggör gemensamma intressen i gruppen för att 

kunna visa sina egna ställningstaganden och få reda på hur dessa förhåller sig till de andra i gruppen 

(Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 190, 192). Dessutom är den multimodala kommunikationen, som 

jag redan varit inne på tidigare, av stor betydelse för barnen i deras arbete med att skapa mening 

eftersom barnen använder sig av både verbal - och kroppslig kommunikation för att visa hur de förstår 

det de arbetar med, eller som det uttrycks i ett multimodalt designteoretiskt perspektiv, hur världen är 

meningsfull för dem, där och då (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012 s. 192; Selander & Rostvall, 2008 

s. 14). 

Diskussion  

I det här avsnittet kommer jag diskutera hur studiens resultat kan förstås i relation till tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter.  

Syftet med studien var att, med utgångspunkt i ett designteoretiskt multimodalt perspektiv, beskriva, 

analysera och tolka hur tre förskolepedagoger designar lärandesammanhang, utifrån något barnen 

intresserat sig för, kring ämnet matematik. Förutom detta var också syftet att få insikt om hur 

lärandesammanhangets design kan förstås och tolkas i termer av lärande och meningsskapande.  

Resultaten av min första och andra forskningsfråga, Vilka val förskolepedagogerna gör när det gäller 

form och innehåll av olika lärandesammanhang kring matematik och vilka semiotiska resurser barnen 

erbjuds i de undersökta lärandesammanhangen visar att förskolepedagogerna i min studie använder 

sig av olika fysiska redskap tillsammans med ansiktsuttryck, tal och handrörelser under aktiviteterna. 
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På så sätt kan lärandesituationen beskrivas vara en sammansättning av ett flertal semiotiska resurser. 

De val av resurser som pedagogen gör blir, som jag ser det, en del av en design där målet med 

lärandesituationen är att skapa mening och innehåll. Resultatet av studien visade också att designen av 

aktiviteten, liksom Elm Fristorp och Lindstrand (2012 s. 248) samt Insulander och Svärdemo Åberg 

(2014 s. 3) kom fram till i sina undersökningar, delvis är beroende av institutionella inramningar men 

det visade även att designen är beroende på vem pedagogen är och den bakomliggande situationen, det 

vill säga, barnens intresse för kartor. En orsak till att förskolepedagogerna i min undersökning tog så 

stor hänsyn till barnens intresse i designen av lärandesituationerna och inte i första hand planerade 

situationerna utifrån de matematiska stävansmål som står i läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 

(Skolverket, 2010) kan bero på att de arbetar efter Reggio Emilias filosofi som förespråkar ett 

arbetssätt där pedagogerna inte undervisar barn utan istället utforskar olika saker tillsammans med 

dem. Jag menar att de undersökta förskolepedagogernas sätt att designa sina olika lärandesammanhang 

kopplade till matematik, till skillnad från vad Elm Fristorp (2012 s. 245-247) fann i sin undersökning 

av naturvetenskapliga aktiviteter, inte hade någon diskursiv utgångspunkt för vad barnen förväntades 

lära sig, eftersom pedagogerna inte planerat/designat lärandesituationerna med syfte om att barnen 

skulle lära sig ett eller flera i förväg uppsatta mål och därmed inte förväntades leverera ”rätta svar” på 

frågeställningar bestämda av pedagogerna. Barnens meningsskapande ramades därmed inte in av 

instruktioner från pedagogerna utan gavs istället möjlighet till associationer som sträckte sig utanför 

pedagogernas fokus. Jag fann ett återkommande mönster i hur förskolepedagogerna, som medverkade 

i min studie, använde sig av och kombinerade en mängd olika semiotiska resurser som kan jämföras 

med det interaktionsmönster Insulander och Svärdemo Åberg (2014 s. 10) valt att kalla ”ömsesidigt 

meningsskapande om tecken på lärande” eftersom det var barnens intresse, och deras förklaringar, som 

var i fokus under de olika lärandesituationerna. Resultaten av min tredje forskningsfråga, hur barnen 

skapar mening utifrån de resurser de erbjuds handlar dels om de semiotiska resursernas betydelse och 

dels om barnens tidigare erfarenheter. I enlighet med Selander och Rostvall (2008 s. 14) är de 

semiotiska resurserna socialt formade och ständigt föränderliga. I resultatet av min studie framkommer 

exempelvis, på liknande sätt som i Sandberg Jurströms studie (2011 s. 8), att förskolepedagogerna 

anpassar användandet av kommunikativa resurser under de olika lärandesituationerna, till exempel 

genom att förtydliga vad de menar genom att komplettera den verbala informationen med kroppsspråk, 

och symboler barnen är bekanta med. Detta, menar jag, ger barnen olika valmöjligheter att tolka och 

skapa mening i kommunikativa processer som dessa. Dessutom visar analysen att det inte bara var 

förskolepedagogerna utan även barnen, på samma sätt som de vuxenstudenter som Leijon (2010 s. 12) 

studerat, använde sig av ett antal olika semiotiska resurser i arbetet med att skapa mening (Selander & 

Kress, 2010 s. 26). Barnen gavs, genom den design förskolepedagogerna erbjöd möjlighet att använda 

både de fysiska materialen, leran, lärplattan och alla de olika saker som fanns tillgängliga i bygg- och 

konstruktionsrummet likväl som ansiktsuttryck, gester, tal och kroppen när de kommunicerade sin 

förståelse och sina tolkningar av de olika uppgifterna och jag bedömer att det breda utbudet av 

resurser, i likhet med det Leijon (2010) beskriver, berikade det meningsskapande arbetet eftersom det 

gav barnen, som deltog i studien, en möjlighet att använda flera teckensystem parallellt. Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012 s. 190) skriver att barn, i de olika aktiviteter de engagerar sig i, gärna söker sig 

fram till en gemensam grund att arbeta vidare från och att den kollektiva identiteten byggs upp med 

utgångspunkt i de delade erfarenheter barn har i förhållande till de innehållsliga objekten. Jag delar 

denna uppfattning eftersom det, enligt mig, blev väldigt tydligt att barnens tidigare erfarenheter fick en 

betydande roll i barnens arbete med att skapa mening. I samtliga aktiviteter satte barnen de utmaningar 

de fick i förbindelse till tidigare företeelser, föremål och kunskaper som de delade med de andra 

barnen i aktiviteterna. Elm Fristorp beskrev i sin avhandling (2012) barnens meningsskapande som 
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något som inte uteslutande skedde i relation till de, av pedagogerna, uppsatta målen utan att tecken på 

lärande också visade sig i barnens representationer av hur de förstod de naturvetenskapliga aktiviteter 

pedagogerna förberett. Hon drog slutsatsen att den institutionella inramningen hade betydelse för 

barnens förutsättningar att skapa mening. I den studie jag genomfört visade sig den institutionella 

inramningen inte alls ha den betydelsen. Min uppfattning är att detta beror på att pedagogerna inte 

designat lärandesituationerna efter förutbestämda matematiska mål utan istället designat aktiviteter 

baserade på barnens intressen. Dock anser jag på samma sätt som Elm Fristorp (2012) att tecken på 

lärande även i dessa lärandesituationer visade sig i de representationer barnen framställde av hur de 

förstått de givna utmaningarna. Jag vill, på samma sätt som Sandberg Jurström (2011) beskriver 

körledare, framställa de tre förskolepedagogerna som designers av meningsfulla multimodala 

lärandesituationer, eftersom de genom sitt sätt att designa lärandesituationerna erbjöd olika 

valmöjligheter för barnen att skapa mening, och lära sig något om det som intresserar dem, samtidigt 

som de överlät hur inlärningen skulle gå till, till barnen själva, genom de olika teckensystem barnen 

gavs möjlighet att använda. Dessutom menar jag, att det sätt på vilket de tre förskolepedagogerna valt 

att designa de olika lärandesituationerna, i sin tur innebar att de gav barnen möjlighet att framstå som 

kunniga och kommunikativt kompetenta meningsskapare av sitt eget lärande. Att matematiken i dessa 

lärandesituationer gestaltas som ett ämne som befinner sig nära barnens egna erfarenheter och 

kulturella preferenser (Jewitt, 2008 s. 245). 

Slutsatser 

Denna studie har gett kännedom om att barnen använde sig av sina tidigare erfarenheter som ett 

tankeredskap i de meningsskapande processer, designade av förskolepedagogerna, de deltog i. Studien 

har också visat att de tre förskolepedagogerna, som en aspekt av sin design för lärande, på samma sätt 

som barnen, som en aspekt av sin design i lärande, använder sig av semiotiska resurser och en mängd 

olika teckensystem i de kommunikativa lärprocesser de alla är en del av. Ytterligare en slutsats jag 

gjort är att jag anser att det multimodala designteoretiska perspektivets olika begrepp, 

meningsskapande, teckenskapande och multimodalitet är användbara redskap, som går väl ihop med 

sammanhanget förskolan, där ett förslag är att pedagogen i den inledande planeringen av en 

lärandesituation tar reda på barnens tidigare erfarenheter kring det som de är intresserade av och sedan 

med stöd i de olika begrepp som finns inom det multimodala designteoretiska perspektivet designar 

aktiviteten genom att medvetet välja, och möjliggöra användandet av, en mängd olika semiotiska 

resurser som stimulerar och möjliggör olika kommunikativa lärprocesser kring det barnen visat 

intresse för. 

Vidare forskning 

I min undersökning har jag observerat två förskollärare och en barnskötare. Detta kan ses som ett 

begränsat underlag för att dra alltför långtgående slutsatser av de val förskolepedagoger gör i sin 

design av olika lärandesituationer samt hur de kommunicerar innehåll och form med barnen. Jag anser 

därför, med tanke på att det inte finns så mycket forskning inom förskolans kontext utifrån det 

multimodala designteoretiska perspektivet, att en studie utifrån samma frågeställningar med ett större 

underlag vore värdefullt. Dessutom vore det intressant att studera hur barn skapar mening med 

utgångspunkt i vuxenvärldens organiserande för barns lek, lärande och utveckling, till exempel utifrån 

arkitekters design av olika förskolegårdar. 
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