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Sammanfattning 

 

Som övergripande syfte vill denna studie undersöka hur två förskolegrupper kan meningsskapa i två 

olika utställningar genom att beskriva, analysera och jämföra dessa två förskolegruppers multimodala 

kommunikation vid utställningsbesök. Genom syftet vill denna studie ge ökad kunskap om multimodal 

kommunikation hos två förskolegrupper i två olika utställningar. I syftet ingår att studien önskar öka 

kunskapen om hur semiotiska resurser kan användas och vad som fokuseras genom språkbruk, som 

kommunikativa villkor för lärande i utställningar. Studien har en design av en komparativ etnografisk 

fallstudie. Videoinspelningar, MP-3 ljudinspelningar, deltagande observation och fältanteckningar har 

använts som instrument för datainsamling. Genom strategiska urval valdes 11 stycken treåriga 

förskolebarn och tre pedagoger  för att besöka en utställning vid Naturhistoriska Museet och nio 

femåriga förskolebarn med två pedagoger for att besöka en utställning vid Tom Tits Experiment 

(science center). Det insamlade materialet transkriberades multimodalt och kunde därefter analyseras 

som text. Multimodal interaktionsanalys (Norris 2004, 2014) och ett språkbruksraster (Rostvall & 

West 2001) användes för analys. Resultatet visade markanta skillnader mellan utställningarna. Av den 

multimodala interaktionsanalysen visade utställningen vid ett science center en bredare användning av 

semiotiska resurser, då alla artefakters meningserbjudanden var både visuella och taktila, en del 

artefakter erbjöd även auditiva meningserbjudanden. Språkbruket i samma utställning var mycket 

varierat och barnen anmodade varandra. Slutsatsen blir av detta att förskolegruppernas a) 

meningsskapande villkoras av språkbruk och att b) om meningsskapandet ska ske i samarbete ökas 

den möjligheten dess mer symmetriska de sociala relationerna är. 
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KAPITEL 1. Inledning  

Jag är tidigare utbildad i antropologi och konstvetenskap och genom det har jag fått möjlighet att 

arbeta i olika museala miljöer. Som volontär under 1990-talet vid den kulturminnesmärkta byggnaden 

the Alberton i Auckland, Nya Zeeland, vandrade jag ibland med unga besökande barn genom detta 

koloniala nybyggarhem. Senare, när jag arbetade museipedagogiskt vid en forntidsby i södra Sverige 

ledde jag skolbarn genom förhistorien. 

Utställningar kan förstås som lärmiljöer. Utställningars och artefakters kommunikationsform är av   

natur främst visuell. "Images and visual objects, visual experiences and practices are common in the 

classroom and have a central role in how knowledge is presented, and support dialogue and interaction 

between learners" (Jewitt 2008:21). I lärande miljöer som utställningar vilka bevistas av 

museibesökare är det visuella lika centralt som i klassrummet. I utställningar erbjuds dock fler sätt till 

kommunikation. Exempelvis användes i forntidsbyn där jag arbetade flera kommunikativa former som 

besökare fick engagera sig med; det som barn taktilt fick hantera, doft, smak och auditiva inslag var 

tillgängliga i utställningen; besökande barn kunde bland annat få mala sädeskorn till mjöl på malsten 

för att sen blanda en deg och baka brödkakor på stenhäll, dessa brödkakor vilka de själva fick smaka.  

Utifrån mina erfarenheter har jag då funderat över hur en utställning kan kommuniceras och uppfattas 

på olika sätt av besökare. Olika lärprocesser görs möjliga genom olika design av utställningar men 

också genom vad olika besökare väljer att uppmärksamma i utställningarna. Hur barn tillåts handla 

och skapa mening i olika former av utställningar som finns vid museer, då besökande barn på olika 

sätt kan få interagera med andra individer och med artefakter är också något som jag har tänkt på. 

I följe av de senaste årtiondenas politiska förändringar har besökares möjligheter till 

handlingsutrymme och meningsskapande i utställningar kommit att betonas allt mer (Insulander 

2010:11-12). Flera studier har visat att ny teknik i ökad mån möjliggör interaktion mellan besökare 

(Insulander 2005:28). Många besökare, som familjer eller skolklasser väljer att besöka utställningar på 

eget bevåg. Hur dessa besökare kan interagera tillsammans och vad som händer med och i detta möte 

med en utställning bör vara angeläget både för både museum som besökare generellt samt besökande 

pedagoger med barngrupper.   

Kunskapsområde   

Kommunikation i utställningar är en essentiell del i lärprocesser vid museala institutioner och 

kommunikation i utställningar kan gestaltas på en mängd olika sätt. Kommunikation kan förstås på 

flera olika sätt beroende av vilket perspektiv som anläggs på detta fenomen. Med ett behavioristiskt 

perspektiv på lärande exempelvis, skulle kommunikation i utställningar kunna studeras på grupp- och 

individnivå för se ett förändrat beteende i riktning mot ett önskat och vedertaget beteende, som när 

besökare yttrar sig verbalt om artefakter. Sådana studier undersöker vad besökarna säger eller gör 

vilket kan vara rätt eller fel i relation till önskade effekter. Åtskilliga tidigare studier har fokuserat 

studiet av kommunikation i utställningar på detta sätt.    

I denna studie används ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv (Kress 2010), för att följa den 

meningsskapande processen när pedagoger och barn kommunicerar under besök i utställningar. 

Genom detta perspektiv uppmärksammas kommunikation i en vidare mening, då tal bredvidställs med, 

till exempel blickar, gester och andra semiotiska resurser. Det är genom dessa resurser som besökare 
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vid utställningar kan skapa mening. Meningsskapande som fenomen vill jag belysa genom två 

aspekter. Genom att undersöka vad besökaren har möjlighet att skapa mening om visar det sig vilka 

meningserbjudanden som framträder i interaktion i utställningarna. Detta vill jag ringa in genom 

multimodal interaktionsanalys (Norris 2010). Den andra aspekten handlar om hur man kan skapa 

mening, vilket jag undersöker genom anmodan (Kress 2010) och språkbruk (Rostvall & West 2001). 

Det empiriska materialet som jag har samlat in består av etnografiska anteckningar och 

videoinspelningar av vad pedagoger och barn uppmärksammar avseende semiotiska resurser. Det är 

även min önskan att studien kan användas som underlag för vidare och djupare studier av yngre barns 

villkor för lärande och meningsskapande i utställningar. 

Syfte och forskningsfrågor 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur två förskolegrupper kan meningsskapa i två olika 

utställningar genom att beskriva, analysera och jämföra dessa två förskolegruppers multimodala 

kommunikation vid utställningsbesök. Genom syftet vill denna studie ge ökad kunskap om multimodal 

kommunikation hos två förskolegrupper i två olika utställningar. I syftet ingår att studien önskar öka 

kunskapen om hur semiotiska resurser kan användas och vad som fokuseras genom språkbruk, som 

kommunikativa villkor för lärande i utställningar.  

1) a) Vilka semiotiska resurser används av barn och pedagoger i social interaktion vid utställningarna 

och b) vilka meningserbjudanden tillhandahålls i interaktionen? 

2) Vilka olika didaktiska val framträder genom språkbruk vid utställningarna när förskolegrupperna 

meningsskapar i verbal anmodan?  

3) Vilka skillnader och likheter finns inom utställningarna avseende språkbruk och emellan 

utställningarna när intresse fångas genom språkbruk?  

Disposition 

I denna studie ingår sex kapitel. I detta första inledande kapitel presenterades den grund varifrån 

studien tar avstamp, det kunskapsområde som studien behandlar samt studiens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitel 2, Tidigare forskning, inleds med att tidigare forskning om yngre barns 

lärande och meningsskapande i relation till multimodal teoribildning och i relation till 

utställningsmiljöer redovisas och diskuteras. Därefter sammanfattas den tidigare forskningen. Kapitel 

3, Teoretiska utgångspunkter,  presenterar det teoretiska ramverket med begrepp samt beskrivningar 

av hur begreppen relateras till varandra för att besvara forskningsfrågorna. I det följande kapitlet 4, 

Metodologiska överväganden,  redogörs det för metodologiska val,  hur studien har genomförts 

praktiskt samt ges en beskrivning över materialbearbetningen och analyserna av det empiriska 

materialet. Därtill diskuteras etiska aspekter av relevans för studien och tillförlitlighetsfrågor. I Kapitel 

5, Resultat, besvaras de tre forskningsfrågorna. I kapitlet presenteras först de deskriptiva resultaten och 

analyserna av det empiriska materialet från Minidinoutställningen vid Naturhistoriska Riksmuseet och 

sen de deskriptiva resultaten och analyserna av det empiriska materialet från 

Kroppenspåret/Cirkusspåret vid Tom Tits Experiment. Efter detta redovisas svaret på den tredje 

forskningsfrågan som handlar om skillnader och likheter i språkbruk inom och mellan utställningarna. 

Slutligen sammanfattas och tolkas resultatet. I det sista kapitlet 6, Diskussion,  presenterar först jag en 
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reflektion över forskningsprocessen och dess giltighet. Sen presenterar jag slutsatser och förslag till 

vidare forskning och utveckling av artefakter innan ett engelskt summary avslutar kapitlet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

KAPITEL 2. Tidigare forskning 

Utifrån inledningen, kunskapsområdet, det syfte och de forskningsfrågor som har presenterats, 

kommer detta kapitel först att redovisa och diskutera tidigare forskning om yngre barns lärande och 

meningsskapande i relation till multimodal teoribildning och i relation till utställningsmiljöer. Därefter 

sammanfattas den tidigare forskningen.      

Tidigare forskning ur olika perspektiv 

Tidigare forskning i form av avhandlingar och vetenskapliga artiklar om yngre barns 

meningsskapande i multimodal kommunikation vid utställningar, vilket jag behandlar i föreliggande 

uppsats, är mycket begränsad i Sverige. Även internationellt är tillgången på avhandlingar och artiklar 

inom kunskapsområdet inte särskilt stor. För sökningar efter artiklar använde jag EDS - EBSCO 

Discovery Service. Mina sökningar avgränsades på tio år för artiklarnas aktualitet, då från år 2005 

framåt samt med kravet att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Flera sökningar krävdes och medelst 

genomläsning sorterade jag bort dubbletter, artiklar som enbart behandlade äldre barn från sex års 

ålder och uppåt samt artiklar vars teoretiska ansatser eller teori för analys inte sällade sig till 

multimodal kommunikation. Jag exkluderade även artiklar som analyserade transformation och 

transduktion.
1
 Dessa bedömde jag som för långt ifrån liggande från min egen problematisering. Endast 

en av de åtta artiklarna med multimodal ansats handlade om unga barns multimodala 

meningsskapande i utställningsmiljö. De övriga sju artiklarna som jag dryftar här nedan befinner sig i 

närliggande domäner och är teoretiskt och metodiskt relevanta för min egen studie. Flertalet av de 

artiklar som jag fann kan hänföras till litteracitetsforskning vilket inte är förvånande, då det är ett stort 

forskningsområde. Två av artiklarna hänför sig själva till narrativitetsforskning. En sökning efter 

svenska avhandlingar i SwePub databas med sökorden multimodality, meaning making och preschool 

gav mig en relevant avhandling om multimodal kommunikation i förskolemiljö. Kommunikation i 

naturhistoriska och tekniska museers utställningar med yngre barn har inte alls har uppmärksammats i 

någon svensk avhandling.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

1 Av sökorden"multimodal meaning making" och "preschool children" och multimodality returnerades tre 

relevanta artiklar. Fyra relevanta artiklar fann jag med sökorden "multimodal meaning making" samt att 

jag markerade "subjekt term" för children och early childhood education. Ytterligare två relevanta artiklar 

fann jag med sökorden multimodal och preschool där jag markerade "subjekt term" för early childhood 

education, preschool education och multimodality.    
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Med de tidigaste sökningar som jag gjorde ringade jag in målområdet brett oberoende perspektiv på 

kunskapsområdet kommunikation i utställningar, för att kunna fånga in utställningar som en arena, 

mer så specifikt naturhistoriska utställningar och science centerutställningar vilka kunde vara föremål 

för barns interaktion. Den tidsmässiga avgränsningen på tio år gjorde jag med tanke på 

avhandlingarnas aktualitet och den avgränsningen har jag hållit konsekvent  vid sökningar. För 

sökningarna efter avhandlingar använde jag då den internationella databasen ProQuest dissertations & 

theses genom abstrakt sedan år 2005.
2
 Det krävdes åtskilliga sökkombinationer för att finna relevanta 

avhandlingar där åldergruppen yngre än sex år var definierad.  

Forskningsartiklar om yngre barns lärande och meningsskapande vid museer har jag, liksom 

avhandlingarna, närmast kunna finna inom familjers lärande (se Insulander 2005) då det knappt finns 

några studier om förskolors besök vid naturhistoriska utställningar eller science centers. Dessa 

sökningar av artiklar i EBS - EBSCO Discovery Service avgränsades i tid från år 2005 framåt samt av 

att de skulle vara peer-reviewed.
3
 De artiklar som jag sorterade bort var dubbletter, artiklar som enbart 

behandlade äldre barn från sex års ålder och uppåt samt artiklar som handlade om lärarstudenters 

lärande.  

Då studier av unga barns meningsskapande och lärande i utställningsmiljöer överhuvudlag är föga 

beforskat bedömer jag det ändå som värdefullt att även ge en översiktligt presentation av  den 

forskning som utgår från andra teoretiska och metodiska perspektiv som är relevant till mitt eget 

perspektiv. Först redogör jag dock för de studier om multimodal kommunikation som jag fann.         

Multimodal kommunikation i narrativitetsforskning  

Vardagliga narrativ i förskolan  

Traditionen av lingvistiska perspektiv på narrativ forskning ifrågasätts i artikeln Does Santa 

exist? Children’s everyday narratives as dynamic meeting places in a day care centre context (Puroila 

et al. 2012). I artikeln utforskades förskolebarns vardagliga narrativ från ett interaktionellt och 

                                                     
2 I sökningar användes kombinationer av sökorden education, young children och museum, sökorden 

preschool och science center, sökorden learning och young children  samt sökorden interaction och 

science museum och child*. Sökningar i databasen ERIC genererade dubbletter.  

3 För att finna internationellt publicerade peer-reviewed artiklar har jag använt databasen Eric med 

sökorden "science centre", "elementary education" och "museums" sen en kombination av sökorden 

"preschool children", "natural history" eller "science center". Vid nästa sökning i databasen EBSCO 

discovery service fick jag fler träffar med sökorden museum, communication, children då den sökningen 

genererade 17 artiklar, dock fick flertalet av dessa sorteras bort. I samma databas använde jag sökorden 

museum, interaction och children och utförde fyra ytterligare sökningar i denna databas med 

sökordskombinationerna learning, museum, "preschool children" och "natural history museum", "meaning 

making", "pre-school children" och "science center", communication, children och learning, museum, 

kindergarten. 
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kontextuellt perspektiv. Teoretiskt användes en narrativ ansats och den metodologiska ansatsen var 

etnografisk. Forskarna använde dialogisk analys och den multimodala karaktären redovisades som en 

av de aspekter vilka lyftes fram ur ett barns narrativ, vilken hade plockats ut ur en större studie. Barns 

multimodala narrativ omfattade exempelvis  lek, röstläge, betoning, rörelser, känsloutryck, blickar, 

gester och konstnärliga uttryck, även tystnad och stillastående. Karaktären av barns narrativ visade sig 

vara fragmentarisk, multimodal och kollaborativ i ett komplext förhållande mellan narrativ och 

kontext. Ett argument som framförs är att dominerande formalistiska diskurser om barns narrativ kan 

utmanas, med metodologisk utveckling och genom att flytta fokus till processen med att skapa narrativ 

samt genom att uppmärksamma barns multimodala meningsskapande.  

Narrativ med en pekplatta 

Processen av hur en mor och ett barn interagerade och skapade narrativ med en pekplatta redovisas i 

artikeln Sharing personalised stories on iPads: a close look at one parent–child 

interaction (Kurcikova et al. 2013). Även i denna artikel vill man flytta sig bortom traditionell narrativ 

analys vilken man menar inte kan lyfta fram den komplexa räckvidden av kommunikativa 

teckensystem i en narrativ situation. Man argumenterar för värdet av teknologiskt medierade 

multimodala narrativ och föreslår att sådana studier skulle kunna studeras ur ett konstnärligt 

perspektiv.  

I  den här fallstudien deltog en mor och hennes två och ett halvt år gamla barn. Modern och barnet 

använde en app, ”Our story” som var utvecklad av forskarteamet och deras kollegor. Appen tillät mor 

och barn att skapa särpräglade, personliga, individuella historier genom uppladdning av egen text, 

egna bilder och/eller egen ljudinspelning som de sen använde för att tillsammans dela 

historieskapande. Pekplattans representationer var visuellt, auditivt och taktilt tillgängliga. Den 

metodologiska ansatsen byggde på traditionell narrativ forskning och interaktionen analyserades med 

multimodal interaktionsanalys för att undersöka vilka de viktigaste inslagen var i föräldra-barns 

multimodala interaktionsmönster när de tillsammans delade och skapade en individualiserad 

pekplattehistoria och i vilken utsträckning dessa mönster kunde tillskrivas "Our story" appens 

meningserbjudanden. Sinsemellan interagerade mor och dotter med förkroppsligade teckensystem, 

som gestik, rörelse, beröring och tal. Ansiktsuttryck, kroppshållning och blickriktningar användes 

också i samspel. Tillsammans användes gester integrerat med utvecklingen av den verbala berättelsen. 

Barnet anmodades av moderns tal och appens narrativ. Modern refererade diskursivt till den dåtid som 

historien var skapad i medan barnet multimodalt rörde sig mellan appens representationer och 

samspelet med modern, då barnet snabbt förflyttade sig i tid och rum mellan ett (diskursivt) "där och 

då" till att peka på appens bild och verbalt svara "där!". I artikeln framförs att det inte specifikt gick att 

precisera hur appens meningserbjudanden påverkade interaktionen men att de kunde uppskatta 

faktorer som påverkade interaktionen. Som resultatet beskriver anmodades appens 

meningserbjudanden olika av barnet och modern. Appens auditiva attribut anmodade modern medan 

barnet navigerade taktilt mellan bild, text och ljud. Genom taktil beröring hanterades appens visuella 

och auditiva meningserbjudanden vilket reflekterades i parets kroppshållning, då de satt framåtlutade 

mot pekplattan och rörde vid den. Forskarna framförde att pekplattan som medium och appens 

resurser tillät mor och barn att interagera i en fysiskt och spatialt intim arena och mer naturligt än i 

jämförelse med att läsa en bok, men att det inte var möjligt att särskilja hur den individualiserade 

historien bidrog till interaktionen.  
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Multimodal kommunikation i litteracitetsforskning 

Barns interaktion i olika kontexter 

Att barns multimodala kommunikation och meningsskapande är socialt och kontextbundet framgår av 

ett par komparativa studier (se Flewitt 2005, Flewitt et al. 2009). I den explorativa studien Is every 

child's voice heard? Researching the different ways 3‐year‐old children communicate and 

make meaning at home and in a pre‐school playgroup (Flewitt 2005) användes longitudinella 

etnografiska fallstudier. I artikeln jämfördes en grupp treåringars kommunikativa strategier i hemmet 

med deras kommunikativa strategier under deras första år i förskolan. Barns interaktion med vuxna i 

hemmet samt barns interaktion med andra barn och vuxna i förskolan analyserades multimodalt. 

Mödrarna till de fyra barn som deltog i undersökningen ansåg att deras barn hade god språkutveckling 

men förskolepersonalen ansåg att två av barnen hade sen språkutveckling. I resultatet visades att 

barnen hade olika kommunikativa strategier i hemmen och i förskolan. I hemmen talade alla barnen 

samt använde blick, ansiktsuttryck och kroppsrörelser men i förskolans lekgrupp använde barnen 

främst blick, uttryck och rörelser då språk reserverades för sådant som var viktigt. I förskolemiljön 

fick de unga barnen lära sig delta i gruppen, lära sig när de skulle vara tysta och att förhandla om 

tillträde till utrymme för tal med vuxna och andra barn. Författaren framhåller att fokus på enbart tal 

kan avleda uppmärksamheten från den mångfald av sätt som barn skapar mening med. 

I en senare artikel, 'If she’s left with books she’ll just eat them’: Considering inclusive multimodal 

literacy practices (Flewitt et al. 2009) reflekterade samma författare i samarbete med andra forskare 

kring begreppet inkluderande litteracitet för barn med lärandesvårigheter. Artikeln lyfte fram en 

etnografisk fallstudie av ett barn ur ett större projekt och fokuserade i artikeln på de multimodala 

litteracitetshändelser som barnet erfor i hemmet och i två lärandemiljöer. Studien som refereras utgick 

från ett antagande om att det sociala, det kulturella och det fysiologiska styr interaktion och 

utformningen av lärandeprocesser samt från ett antagande om att kunskap konstrueras olika i olika 

sammanhang. I problemformuleringen problematiserades begreppen inkluderande och litteracitet. 

Fallstudiens barn var en fyraårig flicka med utvecklingsstörning och rörelsehinder och i artikeln 

redovisades olika konstruktioner av barnet och de olika litteracitetshändelser i som barnet deltog i, i 

hemmiljön, vid barnavårdscentralens barncenter och i förskolan i hembyn. I den induktiva 

multimodala analysen sammanställdes detaljerade beskrivningar av hur interaktioner konstruerades 

genom flera teckensystem. I analysen/resultatet visades deskriptiv statistik över barnets procentuella 

tidsfördelning på litteracitetsaktiviteter i de olika miljöerna, samt deskriptiv statistik av barnets 

procentuella tidsfördelning av interaktion i de olika miljöerna tillsammans med etnografiska 

beskrivningar och excerpt av transkriptioner. I detalj beskrevs hur semiotiska resurser orkestrerades 

genom den fysiska layouten och samverkande förkroppsligade teckensystem samt realiserade mening i 

utbildningsmiljöerna. Barnavårdscentralens barncenter och förskolans konstruktioner av barnet visade 

påfallande skilda attityder i fråga om inkludering och förmåga till lärande, enligt barncentret var barnet 

utvecklingsstört medan hon i förskolan konstruerades som ett individuellt och deltagande barn liksom 

alla andra barn. Den multimodala analysen visade också hur konstruktionerna realiserades i de olika 

miljöerna. Under en lässtund i förskolans lekgrupp satt barnen i en ring. Det funktionsnedsatta barnet 

satt i en stödstol bredvid lekledaren som använde multipla förkroppsligade resurser i interaktion med 

barnen, som kroppshållning och kroppsriktning, blickriktning och tidslängd av blickar, huvudrörelser, 

handgester, beröring och tal och i den miljön var det funktionsnedsatta barnet ett barn bland alla andra.  

I artikeln framfördes ett argument för en syn på inkluderande litteracitet som en social process 
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Multimodal metodologisk utveckling 

Ett par studier uppmärksammar praktiken med metoder för metodologisk utveckling (se Haggerty 

2011, Flewitt 2011). Artiklen Accessing Pedagogical Territories that Can’t Be Put into Words: using 

video to build understandings of children’s multimodal meaning-making (Haggerty 2011) skulle också 

kunna användas som inspiration för tillämpad forskning i förskolan. I den artikeln utforskas 

videoinspelningar från en förskola, av dels lek och dels så att säga traditionell litteracitet i tryck och 

skrift vilket leken ledde till. Fokus i artikeln låg på hur video som ett medium kunde erbjuda 

multimodala meningserbjudanden. För det första utforskades vilken kapacitet video erbjöd för att 

fånga upp mer av barns multimodala särdrag i meningsskapande, dynamik, interaktivitet  och 

kroppslighet. För det andra utforskades hur videon kunde underlätta möjligheter för perspektivutbyte 

mellan lärare, forskare och barnfamiljer. I resultatet beskrevs en videosession med fem fyraåriga barns 

lekaktivitet, tillsammans med bildurklipp av videon och excerpt från barnens dialoger. 

Resultatet/analysen visade en fri lek där kroppar, handlingar, rymd och tid var bemärkt, dock inte 

verbalspråk. Barnen satt, kröp, klättrade, drog i varandra, instruerade varandra, observerade och 

dirigerade med gester, de använde kroppsliga tecken simultant, blick, tal med tonlägen, ansiktsuttryck, 

gestik och kroppshållning. Leken ledde till att barnen själva orkestrerade en multimodal skrivövning 

där de kollaborativt skrev, berättade och visade för varandra. För de vuxnas öppnade videons 

multimodala meningserbjudanden en ingång till att reflektera om sådant som var taget för givet, och 

en potentiell plattform för att kunna skapa en mer komplex, djupgående förståelse av barns 

meningsskapande.  

I artikeln Bringing ethnography to a multimodal investigation of early literacy in a digital age (Flewitt 

2011) reflekterade forskaren över hur man metodologiskt kan kombinera en etnografisk ansats med 

multimodala perspektiv för att undersöka hur barn utvecklar litteracitet i vardagslivet. Data för 

illustration av metoder lyftes ur ett större projekt, vars syfte var att fördjupa den teoretiska förståelsen 

av unga barns tidiga litteracitetsutveckling i en tid då användning av digital teknik ökar. I artikelns 

resultat gavs exempel på hur tolkning och representation kan framställas genom etnografiska och 

multimodala metoder, som ett deskriptivt tolkande sammanfattande narrativ, genom stillbilder ur 

video, med en vinjett och med multimodal transkription och var metods fördelar och nackdelar 

diskuterades. Argumentet som framförs är att fördelen med en sådan metodologisk kombination ligger 

i att den multimodala analysen kan fånga komplexiteten i kommunikationen medan de etnografiska 

metoderna för datainsamling och tolkning bidrar till att placera denna komplexitet i dess sociala, 

kulturella och historiska sammanhang.  

Små barns multimodala kommunikation i utställningar 

Endast en artikel kunde jag finna som undersökte barns multimodala kommunikation och 

meningsskapande inom domänen museiutställningar. Studien, som ansluter sig till den rumsliga 

vändningen (med intresse för rymd och plats) fokuserade på barnens egna perspektiv när de 

sammanställde komplexa kreativa multimodala praktiker och i artikeln Zigging and zooming all over 

the place: Young children’s meaning making and movement in the museum (Hackett 2014) 

analyserades och beskrevs unga barns multimodala kommunikativa praktiker. Studien hade en 

etnografisk ansats och genomfördes vid en museiutställning där forskaren som deltagande observatör 

förde fältanteckningar och videofilmade fyra familjer med barn upp till tre års ålder. Det teoretiska 

ramverket byggdes upp från teorier om gångakten. Teoretiskt fördes socialt konstruerade platser (som 

platser är i ett socialt och ideologiskt kontext) samman med barnens "emplaced" alltså positionerade 

och placerade, förkroppsligade och intrasslade relation till den miljö i ständigt tillblivande som de 
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rörde sig genom. Lärande definierades som gång. Gång inbegreps också i det analytiska begreppet 

"place making" som innebar att den som går, i rörelsen genom rummet re/producerar olika versioner 

av förkroppsligad erfaren plats. I "place making" kopplas linjer av rörelse (som handlar om att kunna 

komma att veta) och kommunikationsspår (som handlar om att kommunicera vad man vet) samman. I 

resultatet redovisades framställningar av vinjetter, analys och ett exempel på en gångkarta över ett 

barns rörelse i rummet. Gångkartan fungerade som ett heuristiskt hjälpmedel och tolkades som barnets 

sätt att med egen agens positionera och placera sig för att göra en egen version av museet. Ett annat 

barn i utställningen använde åtskilliga modala tecken av eget val; gest, blick, talat språk och i gång 

återvände hon tre gånger till en plasmaskärm. Plasmaskärmens zick-zack mönster talade barnet om 

och barnet realiserade plasmaskärmens mönster i zick-zack gång. Tre barns gång mellan två platser för 

rollspel, ett kök och ett slakteributik, på rad, gång på gång, och hur barnen bar matvaror där emellan 

fångade andras uppmärksamhet. Ett möjligt argument som framförs är att barnen tillsammans 

producerade utställningen med dessa (spatialt) skilda platser som sammanvävda. Genom exemplen 

argumenterar författaren för att barn utför kommunikativ "place making" genom att gå och springa.  

Utveckling av kommunikation i skola 

Multimodal kommunikation kan inlemmas i arbetsmetoder i förskolan för tillämpad forskning. Det 

visades i artikeln Multimodal map making with young children: exploring ethnographic and 

participatory methods (Clark 2011) vilken baserar sig på en longitudinell studie där barn och vuxna 

formgav och granskade lärandemiljöer. Själva forskningsprojektet var genomfört som en tillämpad  

deltagande etnografisk studie. I artikeln utforskades  "map making", en arbetsmetod i en gruppaktivitet 

där två femåriga barn (femåringar går i grundskola i Storbritannien) arbetade multimodalt med olika 

resurser för att dokumentera och meningsskapa kring den egna skolan. Meningsskapande definierades 

social/konstruktivistiskt, som sam-skapande av kunskap. Med egentagna fotografier som utgångspunkt 

fick barnen bygga upp kartor av skolmiljön, "map making". Utifrån multimodal etnografi undersöktes 

i artikeln två aspekter kring "map making". Den första aspekten som undersöktes var  multimodal 

kommunikation i barns processer med "map making" och den andra aspekten som undersöktes var hur 

barnens representationer, det vill säga produkten av "map making" kunde främja kulturellt utbyte 

mellan och bortom lärande miljöer. I redovisningen framkom att barnen i skapandet av kartor använde 

taktilt arbete, de limmade fotografier, de ritade enskilt och tillsammans, de inkorporerade befintliga 

leksaker i rollspel, de använde klossar för att bygga modeller och att barnen gestikulerade. Barnens tal, 

lyssnande och diskussioner kopplades ihop med de övriga multimodala resurserna och till detta 

länkades barnens gestik. Analysen av den andra aspekten visade att barnens kartor var användbara, för 

andra elever och personal i skolan, samt över gränser, för arkitekters arbete med design av 

lärandemiljöerna. För arkitekterna presenterade forskaren, genom flera medier, kartor, barnens 

fotografier på en laptop, barnens egenproducerade fotoböcker samt transkriptioner. Forskaren menade 

att användningen av artefakter var utmärkande för att kunna kommunicera över gränser, på ett helt 

annat sätt än med konventionella tvådimensionella presentationer.    

I svensk litteracitetsforskning fann jag en sammanslagsavhandling;  Små barns tecken- och 

meningsskapande: Multimodalt görande och teknologi (Hvit Lindstrand 2015). Avhandlingen talar i 

sak för ett vidgat textbegrepp och en utökad professionell dialog, som jag uppfattar den. Avhandlingen 

syftade till att skapa kunskap om små barns spontana tecken- och meningsskapande och tidiga 

litteracitet i förskolan. Metodologin och analysen i avhandlingen leddes av ett socialkonstruktionistiskt 

och sociomateriellt perspektiv. I de två första studierna utforskades i fokusgruppsamtal 

förskolelärarnas beskrivningar av sitt arbete med litteracitet i förskolan och pedagogerna beskrev att 

detta arbete utgick från barnens kroppsliga deltagande. De två senare studierna i avhandlingen var mer 
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relevanta för mitt område, i studie tre formulerades ett syfte om att utforska unga barns interaktion 

med en interaktiv skrivtavla i en svensk förskola. Videoobservationer transkriberades med 

markeringar om interaktioner i verbalt språk, multimodala handlingar och materiella resurser, vilka 

omgrupperades till olika typer av interaktioner. Videoobservationerna redigerades därefter om till 

mycket kortare videoklipp som kunde analyseras i detalj enligt en multimodal analysmodell. I 

interaktionen med den interaktiva skrivtavlan använde barnen sina kroppar, de utforskade gränsen 

mellan kroppen och materialiteten med gestik och visuella tecken vilket skrivtavlan inbjöd till. I studie 

fyra användes en multimodal ansats för att utforska och lyfta fram fyra barns aktiva användning av 

resurser i en aktivitet som påbörjades med en interaktiv skrivtavla. Syftet i denna studie var att skapa 

kunskap om hur barns handlingar med en interaktiv skrivtavla i den pedagogiska verksamheten i 

förskola kunde relateras till olika processer av meningsskapande, och interaktionsanalys användes för 

datamaterialet över två aktiviteter som barnen engagerade sig i. Barnens aktivitet påbörjades vid den 

interaktiva skrivtavlan och följdes av en låtsaslek. Den första aktiviteten erbjöd möjligheter till att 

skapa mening genom att göra tecken och den andra aktiviteten erbjöd meningsskapande i lek och 

fantasi, med stöd av olika material. Detta länkades samman med resurser som tid, utrymme, tal, blick, 

gester och materia. Sara Hvit Lindstrand (2015) argumenterar att interaktioner med en interaktiv 

skrivtavla kan ses som tidiga upptäcktsfärder i läsande och multimodal textproduktion och att lek och 

meningsskapande kan förstås som språk i handling. Hon pläderar för en ny syn på förskoledidaktiken, 

med referens till avhandlingens teoretiska referensram kopplat till litteracitetsforskning. Hon föreslår 

användning av det multimodala perspektivet för förståelse av barns multimodala språkande. Vidare 

visade hon på förskolelärarnas användning av dialogism  där de tillsammans konstruerade ett 

yrkesspråk kring litteracitet, något som hen förordar för både den pedagogiska praktiken och 

förskoledidaktisk forskning.  

Kulturhistoriska perspektiv på barns lärande i utställningar 

Familjers lärande 

I en komparativ studie, From teachers to testers: How Parents Talk to Novice and Expert Children in 

a Natural History Museum (Palmquist & Crowley 2007) utforskade man hur barns förkunskapsnivåer 

om dinosaurier kunde påverka familjers lärande och med det menade man familjers samtal. Miljön där 

studien utfördes var en dinosaurieutställning i ett naturhistoriskt museum. Teorin om expert-öar, så 

kallade "islands of expertise" fördes in under det sociokulturella perspektivet i denna studie. Expert-ö 

teorin postulerar att familjers samtal är en mekanism genom vilken barn kan bygga upp expertkunskap 

och en ökad begreppslig förståelse. De deltagande barnen var i åldern fem till sju år och medelådern 

på deltagande barn var sex år och totalt 42 familjer deltog i studien. Föräldrarna uppskattade barnens 

förkunskaper på en likertskala för uppdelning av barnen i noviser och experter. Av videoinspelningar 

kodade man yttranden och i analysen fokuserade man på vad som yttrades och av vem, samt vilka 

talmönster som ledde till tal om paleontologi. Anova variansanalys användes även för jämförelse av 

medelvärden. Hypotesen att familjer med expertbarn skulle föra djupare konversationer kunde inte 

verifieras. Vad man såg var att föräldrarna i expertgruppen under samtalen blev tystare i jämförelse 

med föräldrar i novisgruppen och man föreslog att expertgruppen stötte på ett glastak, då deras samtal 

inte fördjupades. Forskarteamet efterfrågar mer forskning om hur barns förståelse av paleontologiska 

praktiker kan stödjas och föreslog att barnbesökare behöver stöd och mediering av föräldrar och 

lärandemiljön. Sascha Palmquist följde upp den problematiseringen i avhandlingen From dinosaurs to 

disciplinary thinking: Exploring the impact of children's knowledge on family learning talk in a 

designed learning environment (2012), också en komparativ studie. Studien genomfördes vid en 
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dinosaurieutställning som var designad för att stödja besökares engagemang med paleontologiska 

begrepp, och i tillägg till frågor om vad som familjerna talde om och vem som talade så togs frågan 

om miljöns inverkan på lärande upp i frågeställningen. Lärande samtal definierades som en process 

och produkt av informella lärandemiljöer, en process av ett engagemang i evidensbaserad 

argumentation med inferens och tolkning vilket leder till att begreppslig kunskap ökas. 30 familjer 

med barn i åldersgruppen fem till åtta år deltog i studien, 15 av dessa barn med expertkunskap vilket 

hade fastställts i ett förtest. Deskriptiv analys, innehållsanalys (samt diskursanalys) och fallstudier 

redovisades i löptext med statistiska beräkningar för jämförelser. Ett eftertest genomfördes efter 

museibesöket. Oberoende av barnens tidigare kunskap tyder resultatet på att lärandemiljön stöttade 

föräldrarnas engagemang i lärande samtal och att barns tidigare kunskap kan påverka hur familjerna 

samtalar för lärande, för vetenskaplig litteracitet. Expertisbarn och deras föräldrar samtalade likvärdigt 

för vetenskapligt lärande medan föräldrar till novisbarn i större grad initierade och styrde dessa samtal. 

Detta, påpekar forskaren, får följder för hur utställningar ska kunna designas för stöd till (alla) 

besökares engagemang. 

Avhandlingen Small Stories for Learning: A Sociocultural Analysis of Children's Participation in 

Informal Science Education (Desjardins 2011) baserade sig i kulturhistorisk aktivitetsteori. Lärande 

definierades som ökat deltagande i en meningsfull kunskapsbaserad aktivitet och avhandlingens syfte 

innehåller ett tillämpat mål, i att utveckla en design för upplevelser i informella lärandemiljöer vilken 

skulle kunna var behjälplig för barns språkliga interaktion. Den metodologiska ansatsen utgick från 

Jean Laves teoribildning och analysen var narrativt inriktad. Forskaren gjorde ljudinspelningar av barn 

(ålder fyra till tolv år) när de besökte vetenskapliga/tekniska utställningar och därtill intervjuer med 

museipedagoger. Även om den språkliga interaktionen låg i fokus för studien så uppmärksammades 

hur barn reagerade affektivt på utställningar och vikten av pekande, barns lek och rollspelande för 

deras engagemang. Värdet av autobiografiska berättelser föreslås - för elevers tillgång till 

metakognitiv kunskap och även för att pedagoger ska kunna bedöma barnens förkunskaper och 

erfarenheter och därtill framförs argumentet för behovet av en utställningsdesign med en variation av 

föremål och media som tillåter både eftertanke och deltagande.    

En annan studie som också utgick från ett sociokulturellt perspektiv, med en syn på lärandet som 

distribuerat och situerat är studien Distributed Expertise in a Science Center Social and Intellectual 

Role-Taking by Families (Zimmerman et al. 2008). I fallstudier undersöktes det hur 15 familjer kunde 

skapa mening kring vetenskapliga begrepp i biologi och i artikeln redovisas typiska exempel av tre 

barn i åldern fem till sju år. I interaktionsanalys med begreppet "epistemic moves" vilket innebär 

yttranden som för meningsskapande framåt, fann man att familjemedlemmarna positionerade sig i 

varierande i olika roller av exempelvis skeptiker, kritiker, expert och påminnare där både barn och 

föräldrar bidrog till den vetenskapliga konversationen. Utställningsföremålen som visades var en 

bikupa med levande bin och dinosauriemodeller i hel och halv storlek, med relevanta textskyltar. I 

relation till utställningsföremålen visade det sig att föräldrar använde texterna som resurser med 

barnen men att barnen kunde ifrågasatte och göra egna tolkningar av museal expertis (det som stod i 

skrift). Den studien föreslår att interaktionsanalys av konversationer kan hjälpa museer att utveckla 

utställningsdesign och resurser för lärande, genom att följa var i utställningar konversationer visar 

behovet av ytterligare resurser. Studien föreslog också att det behövdes bättre information i 

utställningarna om vad som definierade vissa vetenskapliga fenomen.  
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Förskolegrupp i utställning 

I den svenska studien 'From the mountain and then?' five-year-olds visiting the 'way of the water' 

exhibition at a science centre (2009) av Monica H. Sträng och Lisbeth Åberg-Bengtsson följde 

forskarna en förskolegrupp med guide, lärare och medföljande föräldrar genom ett antal 

vattenutställningar vid ett science center och gjorde ljudinspelningar, varefter forskarna var med om en 

uppföljning av ämnet vid förskolan. I studiens frågor efterfrågades vad lärostoffet fokuserade på, vilka 

kommunikativa strategier de vuxna använde och hur olika kontext ramade in interaktionen mellan barn 

och vuxna. De fann att vuxna hade olika kommunikativa strategier. Guiden delgav fakta i 

utställningarna, läraren riktade barnens uppmärksamheten genom frågor vid utställningen medelst 

initiering, respons, evaluering, det vill säga "IRE" mönstret och frågade efter redovisningar under 

uppföljning i förskolan. Vattenflödet blev så att säga avkontextualiserat då de vuxna i 

kommunikationen fokuserade på enskilda fakta, men inte processen av ett vattenflöde. Forskarna 

föreslog att stöttning för ett sammanhang skulle vara till hjälp för unga barns lärande. 

Teoriutveckling av grundad teori 

Få nordamerikanska familjestudier har uppmärksammat de allra yngsta men i studien Defining 

Mother/Child Interaction in a Children’s Museum: An In-Depth Study of the Interaction Between 

Mothers and their Preschool-Aged Children (Beaumont 2007) lades fokus på mödra-barn interaktion 

där barnen var i åldersgruppen tre till fem år. Studien genomfördes vid tre olika barnmuseer där det 

fanns utställningar av både naturhistorisk och teknisk karaktär. Studien var epistemologiskt 

relativistisk då kunskap definierades som ideografisk. Familjers lärande definierades som en 

samkonstruktion av lärande. Studiens syfte var att upptäcka interaktionsmönster, och detta gjordes 

genom grundad teori för analys. För min egen studie finner jag det intressant att Florence J. Beaumont 

framhåller att den icke verbala interaktionen förekom i större grad än verbal interaktion, hen nämner 

exempelvis mödrars fysiska närhet till barnen, hur mödrar arbetade i problemlösning, att mor och barn 

turades om med att hantera artefakter, att de lekte tillsammans och hur mödrar manipulerade artefakter 

för att anmoda barn. Interaktionerna i de olika utställningarna så olika ut vilket kunde hänföras till 

utställningarnas mål. Mödrarnas interaktion karaktäriserades som lekkamrat, facilitator, övervakare, 

student och samlärande och sådana  relationer hade även en annan studie påpekat (se Zimmerman et. 

al 2008). 

Kulturbunden kommunikation ur ett pedagogiskt perspektiv 

Hur vuxna museilärare talar med unga barn undersöktes i studien Verbal Communication in Museum 

Programs for Young Children: Perspectives From Greece and the U.K (Synodi 2014). Det är en 

komparativ studie som syftade att utvärdera verbal kommunikation mellan museilärare och yngre barn 

i Grekland och Storbritannien, från ett utvecklingspsykologiskt pedagogiskt perspektiv på lärande, 

dessutom var dess syfte att undersöka om och hur maktrelationer visade sig i utställningsprogrammen 

genom olika perspektiv på barnsyn. Studien utfördes vid naturhistoriska museer, ett i vart land där 

forskaren använde ostrukturerad icke deltagande observation och förde anteckningar enligt en 

strukturerad logg. Pedagogiken i kommunikationen i den anglosaxiska visningen visade spår av en 

barnsyn som "barnet som vetenskapare" dock utan utrymme för att dela makt med barnen. Från 

Grekland framkom en barnsyn av "barnet som syndare" som måste undervisas och därmed fanns där 

inte heller utrymme för att ge barnen makt. Jag noterar att maktperspektivet i stort sett är ytterst 

ovanligt i studier av unga barns lärande och meningsskapande i utställningar. 
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Sammanfattning och slutsats 

Lärandeperspektivet i studier av besökare vid science centers och naturhistoriska museer ramas ofta in 

i konstruktivism, det sociokulturella perspektivet och ibland aktivitetsteori (Davidsson 2012). Det 

stämmer också att det sociokulturella perspektivet och aktivitetsteori är framträdande i främst de 

nordamerikanska avhandlingarna och studierna som jag har funnit. Den geografiska uppdelningen av 

teoretiska perspektivinriktningar är inte förvånande, det multimodala perspektivet har en stark 

anglosaxisk och europeisk grogrund och  utveckling, dessutom tör jag säga att skolformer, läroplaner 

och allmännyttan organiseras olika på olika kontinenter vilket då har sin påverkan på vilka som 

besöker utställningar och i vilka syften och hur man problematiserar forskningsområden. 

Genom referenser i litteraturen fann jag även en internationellt inriktad aktuell översiktsartikel av Eva 

Davidsson som behandlar forskning och lärande vid science centers och museer. Davidsson (2012:30) 

nämner att de flesta besökarstudier om lärande på museer kan, enligt Léonie Rennies indelning 

fördelas mellan "besökarrelaterade" eller "utställningsrelaterade" - besökarrelaterade studier fokuserar 

på besökarnas beteenden, handlingar och dialoger och relaterar vanligtvis detta till den museala 

kontexten. Utställningsrelaterade studier mäter istället effektiviteten av utställningsinnehållet vilket 

bedöms som lärande och utvärderar besökarnas kognitiva läranderesultat. Den typen av studier har jag 

av epistemologiska skäl inte funnit relevant att infoga i genomgången av den tidigare forskningen.  

Andra besökarstudier utanför den målgrupp jag undersöker (barn) har, i mitt tycke, varit mer tydligt 

besökarrelaterade i det att de då uppmärksammat betydelsen av talet, kroppen och artefakter i samspel 

för besökares meningsskapande (ex. Heath & Vom Lehn 2004). Dock antyder några ovan nämnda 

besökarrelaterade studier av familjers lärande (Desjardins 2011, Beaumont 2007) icke språkliga 

handlingars betydelser i små barns kommunikation. För små barns meningsskapande är talspråket 

nödvändigtvis inte den främsta kommunikationspraktiken, vilket de multimodala studierna framhäver 

(se Hackett 2014,  Haggerty 2011) och kanske mer så för funktionsnedsatta barn (se Flewitt et al. 

2009). De multimodala studiernas metodologier ådagalägger sofistikerade sätt att bredvidställa fler  

teckensystem vid sidan av språk. Jag noterar att den etnografiska ansatsen i kombination med 

multimodala metoder är återkommande.  

Av studierna om familjers lärande indikeras frågan om "vad" någon besökare lär inte kan frikopplas 

från "hur" besökarna lär sig vid utställningar. Både studier och avhandlingar ur det sociokulturella 

perspektivet och det multimodala perspektivet framhåller miljöns betydelse för lärande. Miljön eller 

kontextet är därför relaterad till både "vad" och "hur" besökares lärande kan te sig. Ur ett svenskt 

förskoleperspektiv är ett "utställningsrelaterat" ställningstagande på lärande möjligt i studier, där man 

skulle kunna utvärdera enbart "vad" barn lär sig.  Men en sådan studie av förskolegrupper vore inte 

normativt tillämpligt ur ett svenskt förskoleperspektiv, då förskolans verksamhet ska utvärderas 

formativt med ett fokus på "hur" verksamheten går till, vilket i sig är kopplat till "vad" som finns i 

utbildningsstoffet och miljön. Från ett svenskt förskoleperspektiv, så även för utställningsanordnare 

kan det vara didaktiskt relevant och betydande att sätta förskolebarns kommunikation och 

meningsskapande i utställningsmiljöer  under multimodal lupp. Den befintliga floran av forskning 

kring unga barns kommunikation i science center och naturhistoriska utställningar är inte särskilt stor. 

Forskningsstudier i form av avhandlingar om förskolebarns kommunikation i dessa miljöer är än färre. 

Föreliggande studie kan därför ge ett bidrag till denna kunskapslucka.  
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KAPITEL 3. Teoretiska 
utgångspunkter 

Utifrån inledningen, kunskapsområdet, det syfte och de forskningsfrågor som har presenterats, 

kommer detta kapitel först att redovisa det teoretiska ramverket där jag för samman begrepp från 

ontologiskt och epistemologiskt nära varandra liggande teoribildningar som multimodal socialsemiotik 

(Kress 2010), multimodal interaktionsanalys (Norris 2004) samt ett analytiskt raster av 

språkbruksfunktioner (Rostvall & West 2001) vilka jag fogar in på en socialkonstruktionistisk bas.  

Teoretiskt perspektiv   

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur två förskolegrupper kan meningsskapa i två olika 

utställningar genom att beskriva, analysera och jämföra dessa två förskolegruppers multimodala 

kommunikation vid utställningsbesök. Genom syftet vill denna studie ge ökad kunskap om multimodal 

kommunikation hos två förskolegrupper i två olika utställningar. I syftet ingår att studien önskar öka 

kunskapen om hur semiotiska resurser kan användas och vad som fokuseras genom språkbruk, som 

kommunikativa villkor för lärande i utställningar. Utifrån detta syfte och de forskningsfrågor som jag 

har ställt i det första inledande kapitlet upprättar jag här nedan ett teoretiskt ramverk med definitioner 

av begrepp som jag ämnar använda i analys. Slutligen beskriver jag hur jag relaterar de olika  

begreppen för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionismen som en bas för olika teoretiska ansatser vilar på fyra grundantaganden; en 

kritisk hållning gentemot för-givet-tagen kunskap, en medvetenhet om att kunskap och förståelse är 

relativ till historiska och kulturella kontext, ett antagande om att kunskap konstrueras genom sociala 

processer och interaktioner och att kunskap och social handling konstruerar vår världssyn samt 

påverkar maktförhållanden (Burr 2003). Kunskap ses därvidlag som något som skapas i historiska, 

kulturella och sociala skeenden. I följe av detta finner jag att socialkonstruktionismen blir en lämplig 

epistemologisk bas för det perspektiv och de begrepp som jag redovisar straxt nedan i den teoretiska 

genomgången. Synen på verkligheten i socialkonstruktionismen har då uppmärksammats som ett 

ontologiskt problem i dess relation till sanningsbegreppet. Debatter om detta har förts utifrån de 

vetenskapsfilosofiska perspektiven realism och relativism, där det materiella har positionerats 

gentemot det språkliga i fråga om synen på verkligheten. Vivien Burrs (2003) lösning på detta 

problem innebär ett dialektiskt, syntetiserande arbetssätt med de båda perspektiven, utan prioritet för 

vare sig materialitet eller språk, då man kan utgå från att materialiteten skapar förutsättningar (men ej 

deterministiskt) för individers handlingar och att sociala konstruktioner i handling medför 

konsekvenser. Socialkontruktionismen upprättar en epistemologisk färdriktning. Tyngdpunkten läggs 

på den pragmatiska användningen av teorier, och då blir ontologin inte så viktig (Burr 2003:93).  

Mark W. Risjord (2000) argumenterar för att den metodologiska uppdelningen mellan 

förståelseansatser i samhällsvetenskaperna och förklaringsansatser i naturvetenskaperna är förlegad 

och ligger på en abstrakt nivå, han argumenterar för en "tolkningens epistemologi" och att förståelsen i 

förståelseinriktade studier drivs framåt av förklaringar. Tolkning vävs samman av förklaringar som 
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justeras, revideras och därmed stärks samstämmigheten, av "förklarande koherens" (Risjord 2000). 

När jag för samman olika begrepp från olika teorier och arbetar med olika frågor i studien ska jag så 

sträva för en samstämmighet.   

Det multimodala socialsemiotiska perspektivet 

Multimodal socialsemiotik fogar samman två perspektiv. Socialsemiotiken som perspektiv handlar om 

mening och multimodalitet som perspektiv handlar om vilka modaliteter som används som semiotiska 

resurser i kommunikation (Kress 2010). Det multimodala socialsemiotiska perspektivet är ett 

kommunikativt synsätt på lärande vilket lyfter fram meningsskapande som en aktiv handling. 

Språket är viktigt för dess innebördsskapande, semiotiska funktion, men i vardaglig kommunikation, 

öga mot öga, finns mimik, blickar och kroppsspråk samt andra resurser också närvarande i samspel 

med språket. Det multimodala socialsemiotiska perspektivet uppmärksammar att vi använder fler 

tecken, eller modaliteter i kommunikation än enbart språk. Semiotiska resurser refererar då både till 

handlingar, materiel och artefakter som används i kommunikation (Jewitt 2014:468). I kommunikation 

ägnar vi oss åt teckenskapande med befintliga semiotiska resurser. Ibland kan det hända att vi skapar 

tecken för meningsskapande genom att kombinera semiotiska resurser på nya innovativa sätt.  

Mening, genre och diskurs 

Enligt det multimodala socialsemiotiska perspektivet måste meningsskapande kopplas till ett 

sammanhang, både socialt och materiellt (Kress 2010:178). I vardagligt tal kan genre förstås som en 

klassifikation. I multimodal socialsemiotik diskuteras den mening någon genre har. Ur det sociala 

perspektivet pekar termen genre på den stabilisering av kunskap som sker av upprepning genom 

interaktion och social organisation. Genre, rent semiotiskt, antyder att deltagarna i en interaktion 

genom praktiker förhåller sig till varandra i (olika) sociala relationer (Kress 2010:113-114). Genom 

genre kan man befästa och särskilja. Diskurs handlar om produktion och organisation av mening från 

ett institutionellt perspektiv. På en institutionell nivå har diskursen en funktion av att konstruera 

epistemologisk koherens (Kress 2010:110). Diskurser omfattar hela kunskapskontext och de verkställs 

fysiskt, verbalt samt i andra handlingar. I utställningsmiljöer kan en diskurs genomsyra den fysiska 

miljön, av kanske planlösning eller möblering som möjliggör eller begränsar meningsskapande.  

Multimodal kommunikation och interaktion 

Interaktion, som det definieras i multimodal interaktion, innebär då ett kommunikativt utbyte mellan 

aktörer, där de samkonstruerar den fortsatta ömsesidiga kommunikationen (Norris 2004). Många olika 

semiotiska resurser kan användas i kommunikationen. De semiotiska resurserna iscensätts genom 

medierad handling, vilket betyder att aktörer använder medier och teckensystem för att uttrycka sig. 

Både mänsklig kropp och ting kan mediera handling.    

Uppmärksamhet 

I ett kommunikationsperspektiv har kommunikationen, som kanske ett yttrande, en blick eller en text 

skapats av någon talare, lärare, alternativt en utställningsdesigner eller en museipedagog med något 

kommunikativt och retoriskt syfte. I ett sådant syfte skapas kommunikationen av en modalitet eller av 

en sammanställning av flera modaliteter för att skapa tillfälle till uppmärksamhet. I ett sådant 

meningserbjudande vill då "skaparen" fånga "läsarens" uppmärksamhet och fokusera 

uppmärksamheten på något. Det finns även latenta meningserbjudanden i vår miljö. 

Meningserbjudanden kan uppfattas utan att det finns något kommunikativt eller retoriskt syfte, som 
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exempelvis i fenomens och tings varande, av fenomenets eller tingets interna struktur som då skapar 

en relation till "läsaren" som sålunda har uppfattat intensiv modal densitet i detta ting. När det finns 

intensiv modal densitet antyder det att uppmärksamhet kan finnas (Norris 2004). "Läsare" har olika 

förmågor och intressen vilket påverkar om och hur uppmärksamhet fångas.  

Analytiska begrepp 

Medierade handlingar 

Medierade handlingar fungerar som en analytisk enhet i multimodal interaktionsanalys (Norris 

2004:13). Handlingar, i sin tur, kan vara överordnade eller underordnade. Överordnade handlingar 

består av ett antal sammanlänkade underordnade handlingar, exempelvis är en konversation i det 

talade språket sammanställd av en mängd yttranden (Norris 2014:89-90). Vart ord och andetag i en 

språkad mening är en underordnad handling som sammansatt i den överordnade handlingen av en 

yttrad mening blir meningsskapande.  Överordnade handlingar avgränsas också av en början och ett 

slut.  

Det är möjligt för aktörer att ägna sig åt fler överordnade handlingar simultant (Norris 2004). Ibland 

överlappar överordnade handlingar varandra. I och med att aktören växlar mellan de överordnade 

handlingarna som på ett kontinuum mellan förgrund (till vänster), mellangrund (på mitten) och 

bakgrund (till höger) så kommer hennes uppmärksamhet och fokus att flyttas till den handling som för 

tillfället blir överordnad (Norris 2004:95-100). Ett museibesök kan ses som en överordnad handling, 

om än mer allomfattande. Som en överordnad allomfattande handling skjuts den för uppmärksamheten 

och fokus i till bakgrunden (till höger på kontinuumet) då aktörerna stiger in på utställningen och 

ägnar sig åt olika handlingar där (som skjuts till vänster i förgrunden av kontinuumet). Vid något visst 

tillfälle i utställningen utför en interagerande grupp fler överordnade handlingar, låt säga att två barn 

sitter i ett hörn och ritar bevakade av två pedagoger som samtidigt betraktar och talar om ett 

utställningsföremål. Vid detta tillfälle kan ritandet ligga i förgrunden ur barnens perspektiv medan 

pedagogernas konversation flyter ut mot mellangrunden eller bakgrunden i detta kontinuum. Ur 

pedagogernas perspektiv kan diskussionen dem emellan ligga i förgrunden och bevakningen av barnen 

skjutas till mellangrunden. Bevakningen av barnen kommer att kunna skjutas fram till förgrunden, om 

exempelvis ett barn verbalt påkallar pedagogerna och pedagogerna svarar på detta. Som en tumregel 

kan det antas att uppmärksamhet är större i förgrunden och avtar genom mellangrund och bakgrund 

(Norris 2014).   

De semiotiska resurser som används i handlingar är av två slag, förkroppsligade och 

avförkroppsligade. Konversationen är ett exempel på hur man använder förkroppsligade semiotiska 

resurser. Det finns också frysta handlingar, artefakter i en utställning kan vara exempel på detta. Frysta 

handlingar, som ett diorama (en tredimensionell historisk miljö i eller utanför en glasmonter) i en 

utställning, har vid något tidigare tillfälle skapats av en aktör. Artefakten som en semiotisk resurs 

kommunicerar något, men i ett avförkroppsligat tillstånd. Frysta handlingar är överordnade handlingar 

(Norris 2004:14). Det är inte alltid enkelt att avgränsa resurser som förkroppsligade mot 

avförkroppsligade. I de länkade handlingar som de ömsesidigt utförs av aktörerna, kommer de vid en 

tidspunkt framstå som förkroppsligade hos en aktör och av den andre aktören uppfattas som 

avförkroppsligade.  
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Affordance - meningserbjudande 

Meningserbjudande är ett begrepp jag använder i översättning av det anglosaxiska begreppet 

"affordance". Teorin om affordance utvecklades först i psykologin, som en ekologisk syn på visuell 

perception (Gibson 1986:127-143).  Det är ett komplext begrepp som pågående omförhandlas och 

olika aspekter av affordance kan lyftas fram (se Selander & Kress 2010:39-42). I den ekologiska synen 

på affordance definierades begreppet egenskapsmässigt, med antagandet om att tings eller fenomens 

meningserbjudanden skulle vara latenta och objektiva. I en omdefinition av begreppet framhölls därtill 

att meningserbjudanden är relationella, då en individs tidigare erfarenheter och kunskaper färgar hur 

meningserbjudandet kan tolkas av en individ (Norman 1988, Selander och Kress 2010). Olika 

användare uppfattar olika meningserbjudanden hos någon resurs - beroende av situationen, det egna 

behovet och det egna intresset och samtidigt finns där latenta meningserbjudanden som inte behöver 

eller kan upptäckas vid tillfället (Van Leeuwen 2005:4-5). Resurser har fysiska egenskaper, som kan 

fånga uppmärksamhet, inbjuda till handling och meningsskapande, och utifrån individers olika 

förförståelse kan då exempelvis en deg bli knådad, eller en trumma bli slagen för att skapa ljud.  

Artefakter på ett museum, som något utställningsföremål, kan erbjuda ett meningserbjudande för 

besökare. Hypotetiskt kan man anta att någon utställning erbjuder barn att få prova på 

hävstångsprincipen där det på golvet ligger en stor sten, en liten sten och ett långt spett. Bredvid 

stenarna och spetten står pedagogen och pekar med pekpinne på skyltar med illustrationer av 

principen, samtidigt som hen talar om steg för steg hur man placerar den mindre stenen mot den större 

och kilar in spettet emellan stenarna för att bända upp den större. För unga barn kan visserligen både 

stenar och ett spett, som ett visuellt teckensystem bli en anmodan till att fånga barnens uppmärksamhet 

och intresse (se Kress 2010:35-36). Trots detta kan det vara möjligt att skyltarna, om de är abstrakta, 

även i kombination med talad instruktion kan vara begränsande för barnen i fråga om att ge och låta 

realisera meningserbjudandet om att prova hävstångsprincipen. I detta exempel skulle kanske ett 

teckensystem som gestik, där läraren praktiskt visar barnen hävstångsprincipen kunna ha potential att 

realisera meningserbjudandet. 

Olika teckensystem har olika meningserbjudanden beroende på dess materialitet och är därtill 

kulturspecifika (Kress 2010).  Olika resurser vilar på olika logiker, som låter dem moduleras på 

specifika sätt - exempelvis kan en teckning framvisas synkront och uppta rumslig plats, till skillnad 

mot talspråk, som är sekvensiellt och kan varieras i styrka, skala, tidslängd och genom pauser och 

tystnad (Kress 2010). Alla semiotiska resurser har potentialer och begränsningar (Kress 2010:84). Det 

finns dock skillnader i hur ett specifikt teckensystem används. Inom olika kulturer kan något 

teckensystem användas på olika sätt, teckensystem formas av medlemmarnas inom en grupp utifrån 

deras egna behov (Kress 2010:81). Resurser har olika meningserbjudanden (affordance) i vad man kan 

göra med dem och vad man kan mena med dem. Samtidigt, som jag har diskuterat ovan, så erbjuds 

inte meningserbjudanden rent objektivt, utan de kan uppfattas och tolkas olika av olika individer.     

Teckensystem, eller semiotiska resurser, kommer sällan ensamma utan de fogas samman multimodalt, 

i "multimodala ensembles" (Kress 2010:82). En pedagog som "skapare" av en multimodal ensemble, 

orkestrerar det hen vill skapa mening om genom att förslagsvis kombinera resurser som tal, blick, gest 

och rörelse. Både meningserbjudanden och meningsskapande ställs samman med flera olika 

teckensystem, tal, rörelser eller gester exempelvis. I det multimodala socialsemiotiska perspektivet 

lyfts det att människor skapar tecken utifrån sitt intresse och vilka passande medel (som semiotiska 

resurser) som finns tillgängliga för att uttrycka en form av något innehåll och det är så som mening 

kan förstås (Kress 2010:9-11). Hur hon kan uttrycka sig beror på vilka teckensystem som hon har 

tillgängliga och vilka hon behärskar. Orkestreringen av en multimodal ensemble sker på en social, 
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kulturell och historisk grund (Kress 2010).Valet av semiotiska resurser för en multimodal ensemble 

görs med avsikt och blir en grund för "läsarens" intresse och uppmärksamhet (Kress 2010:161-165). I 

orkestreringen organiserar "skaparen" sammanställningen av den multimodala ensemblen med tanke 

på miljön som den presenteras i (Kress 2010:161). "Skaparen" tillgängliggör ett meningserbjudande. 

Samtidigt så är de inbördes relationerna mellan olika resurser inte helt klara, flera meningar kan 

utläsas och det är då "läsaren" av eget intresse väljer vad att uppmärksamma i en multimodal 

ensemble. Om "läsaren" väljer att reagera på eller besvara meningserbjudandet i den givna 

multimodala ensemblen så kan meningserbjudandet kallas för en anmodan.  

Relationen mellan innehåll och form, eller det signifierade och signifieraren, drivs av teckenskaparens 

motivation och intresse, tecken är alltså motiverade (Kress 2010). Teorin om motiverade tecken skiljer 

sig från tidigare semiotiska teorier, som den Saussurianska teorin där tecken ansågs godtyckliga eller 

den Piercianska teckenteorin som utforskade relationer av det signifierade och signifieraren enligt en 

symboltaxonomi.   

Modal densitet 

I konstruktionen av en överordnad handling kommer vissa semiotiska resurser att vara dominerande, 

antingen ensamma eller i kombination med andra resurser och den strukturen kallas modal densitet 

(Norris 2004). Modal densitet kan utvecklas antingen genom modal intensitet som jag väljer att 

benämna (MI) eller modal komplexitet som jag då kallar (MK). Ju mer intensitet en resurs har desto 

mer eller högre modal densitet utvecklas. Modal intensitet kan vid tillfällen utvecklas av flera resurser 

tillsammans (Norris 2004:83). Ju mer sammankopplade modaliteter är, som i en multimodal ensemble, 

dess mer modal densitet skapas då av komplexiteten. Om modal densitet av komplexitet (MK) 

föreligger märks det ingen särskild förändring vid frånfälle av eller byte av någon modalitet i den 

överordnade handlingen (Norris 2004:87). När det föreligger modal densitet av intensitet (MI) 

kommer den överordnade handlingen vara omöjlig om den modalitet som är intensiv faller bort 

(Norris 2003:83).  När det finns hög modal densitet, som i överordnade handlingar, pockar det på 

deltagarnas uppmärksamhet och engagemang för fokus på den pågående handlingen. Med hög modal 

densitet finns förutsättningar för meningserbjudanden. Men intensiteten hos någon resurs kan ändå 

vara olika för olika personer (Norris 2004:91). Spelas ett radioprogram med en saga skulle det auditiva 

teckensystemet kunna skapa högre modal densitet för ett barn än för den vuxne i närheten. Ljudet, som 

en semiotisk resurs kan för den vuxne istället anta lägre intensitet.  

I litteraturen beskrivs modal densitet med ett heuristiskt hjälpmedel som kallas modala densitetscirklar 

(Norris 2004). Ett par grundläggande strukturer av modal densitet visas nedan. Dessa strukturer är  

lämpliga för analys av interaktion.  
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Figur 1. Modal densitet av komplexitet (MK). 

I fallet med modal densitet av komplexitet som visas i figur 1 har de olika semiotiska resurserna 

likvärdig tyngd och överlappar varandra och det gör inget om en resurs faller bort.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modal densitet av där en semiotisk resurs har hög intensitet (MI).  

Av storleken på de modala densitetscirklarna kan de placeras relativt till varandra i fråga om intensitet. 

Den största modala densitetscirkeln sitter i förgrunden, den mellanstora modala densitetscirkeln sitter i 

mellangrunden och de minsta modala densitetscirklarna sitter i bakgrunden och har därmed den lägsta 

intensiteten. Strukturerna som visas i figurerna ovan kan sammanställas på många fler sätt för de olika 

kombinationer av modal densitet som kan uppstå.  

Prompt 

Enligt det multimodala socialsemiotiska perspektivet kommer kommunikation och interaktion till 

stånd av en så kallad prompt (Kress 2010:53). Kommunikation kommer igång genom att vi reagerar på 

varandras kommunikationer. Olika markörer, "igångsättare" (Selander & Kress 2010) eller "anmodan" 

(Insulander 2010:42) fungerar som stimuli för oss i kommunikationen och denna prompt kan sedan 

leda till responser i kommunikation. Kommunikation involverar flera aktörer, tillsammans, då aktören 

riktar sig mot övriga deltagare (Kress 2010:51). En anmodan kan framträda i vilket teckensystem som 

helst, men den blir bara en anmodan om personen uppfattar tecknet som så och så att säga besvarar 

den. En strömbrytare kan bli en anmodan när man vandrar in i ett rum och väljer att knäppa på den. I 
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ett samtal mellan ett barn och en pedagog som pekar och säger "titta här" kan endera teckensystemet i 

gestik eller tal eller de båda som en multimodal ensemble fungera som en anmodan för barnets 

intresse. Det är genom intresse och engagemang som barnet väljer att besvara en anmodan (Kress 

2010). Promten pockar på intresse, som väcker uppmärksamhet och engagemang. För att driva 

kommunikationen vidare måste aktören tolka anmodan och responsen på anmodan visar något 

meningsskapande.  

Lärande - meningsskapande 

Meningsskapande tar sin början inom individen av dennes intresse, men materialiseras genom det 

teckenskapande som individen gör utåt i social handling och interaktion (Kress 2010:108). Individen 

gör då val för hur hen ska representera sitt meningsskapande. Det som kallas lärande ur det 

pedagogiska perspektivet kallas meningsskapande ur det semiotiska perspektivet och teoretiskt stöder 

semiotiken och pedagogiken varandra, lärande kan inte finnas utan mening och meningsskapande 

innebär lärande (Kress 2010:178). Den meningsskapade representationen kan antas som en anmodan 

och ett meningserbjudande av någon annan (men behöver inte göra det) och då leda vidare till 

kommunikation och interaktion.  

Språkbruksfunktioner  

Språket har olika kommunikativa funktioner vilka kan analyseras med hjälp av språkbruksrastret som 

har utvecklats av Anna-Lena Rostvall och Tore West (2001). De utvecklade fem didaktiska funktioner 

för att analysera talyttranden i didaktiska situationer och dessa funktioner definierar jag här nedanför. 

De fem funktionerna som jag har valt visar på olika språkbruk som kan användas av både lärare och 

unga elever. I var och en av de fem funktionerna kan flera olika uttryck ingå.  

Prövande/sökande språkbruk innebär både slutna och öppna frågor eller antydningar som inbjuder till 

reflektion kring ämnet i fråga och/eller utforskande handling med något redskap. 

Instruerande språkbruk refererar till ämnet eller aktiviteten i fokus och används för att förklara, 

instruera, värdera eller påstå hur något är eller ska vara i en definition eller uppmanar om vad som ska 

göras.  

Beledsagande språkbruk är ett språkbruk där motparterna dialogiskt följer och leder varandra, då de 

bekräftar eller kritiserar varandra i enkla kommentarer som följer upp vad som tidigare har yttrats eller 

gjorts i fysisk handling. 

Analyserande språkbruk är ett språkbruk som innebär ett förklarande av sammanhang, där delar 

relateras till helheter så orsaker och samband anges. Det kan ofta vara ett längre resonemang.  

Expressivt språkbruk använder ofta ett poetiskt ordbruk och dess funktion blir att förstärka något, 

utöver ordens semantiska innehåll. 

Den multimodala beskrivningen 

När jag i den kommande resultatredovisningen ska besvara den första delen av den första 

forskningsfrågan, behöver jag relatera begrepp som hjälper mig att sammanställa ett deskriptivt svar. 

Hur jag gör detta beskriver jag här. Enligt det multimodala socialsemiotiska perspektivet 

sammanfogas de semiotiska resurserna i multimodala ensembler när mening ska skapas. Blick, gest 

och tal kombineras och följs åt eller avlöser varandra i en kommunikativ ström. Om en pedagog 

orkestrerar en ensemble av semiotiska resurser så erbjuder den en grund för barnet, som i sin tur, av 

sitt intresse och tidigare kunskap har valmöjligheter kring vad som ska tolkas och om kommunikation 
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ska drivas framåt. De semiotiska resurserna i en multimodal ensemble kan ha olika struktur tidsligt 

och rumsligt, vara synkrona eller asynkrona, motverka varandra eller skapa koherens. I multimodal 

interaktionsanalys används begreppet modal densitet som pekar på att semiotiska resurser kan 

sammanställas i konstellationer där en strukturerande resurs (eller möjligen ett par) antar hög densitet 

av intensitet eller att flera semiotiska resurser samverkar för hög densitet av komplexitet. När 

multimodala ensembler har hög densitet föreligger tillfälle för att uppmärksamhet kan fångas i 

kommunikation. Det bekräftas av att det som uttrycktes med den multimodala ensemblen anmodar 

förskolegruppen eller pedagogen att föra kommunikationen vidare.  

Begreppen modal densitet, anmodan och multimodala ensembler använder jag som beskrivande 

begrepp för att sammanställa en fyllig deskription. där begreppen modal densitet och anmodan styr 

mig mot att finna multimodala ensembler. I denna framskrivning infogar jag excerpt av 

förskolegruppernas multimodala kommunikation, för läsvänlighet lyfter jag fram omarbetade 

typexempel ur transkriptionerna där den verbala kommunikationen anmodas av multimodala 

ensembler och modal densitet. För läsvänlighet är vissa excerpt redigerade, en del aktörer kan ha lyfts 

bort. Denna beskrivning svarar på den första delen i den första forskningsfrågan. Den första 

forskningsfrågan lyder i sin helhet " a) Vilka semiotiska resurser används av barn och pedagoger i 

social interaktion vid utställningarna och b) vilka meningserbjudanden tillhandahålls i interaktionen?", 

alltså besvarar jag under denna rubrik delfråga a).   

Meningserbjudanden  

När jag ska analysera och redovisa svaret på den andra delen av den första forskningsfrågan behöver 

jag relatera begrepp till varandra och hur jag gör det beskriver jag här. Jag använder begreppet modal 

densitet, som den återfinns i de överordnade handlingarna samt begreppet anmodande när jag 

analyserar vilka meningserbjudanden som skapas i interaktion i utställningarna. När jag analyserar 

meningserbjudanden kommer jag också att skriva fram vad uppmärksamhet fokuseras på, vilket visar 

vad de skapar mening om. Med dessa begrepp till hjälp kommer jag under denna rubrik svara på den 

andra delen i den första forskningsfrågan. Den första forskningsfrågan lyder " a) vilka semiotiska 

resurser används av barn och pedagoger i social interaktion vid utställningarna och b) vilka 

meningserbjudanden tillhandahålls i interaktionen?" och det som besvaras under denna rubrik i 

resultatet svarar på delfråga b).  

Meningsskapande 

När jag ska analysera och redovisa svaret för den andra forskningsfrågan måste jag relatera begrepp 

till varandra och hur jag gör detta beskriver jag här. Meningsskapande sker när individer i handling 

representerar sitt lärande. Meningserbjudande och meningsskapande i verbala yttranden kan ses som 

två sidor av samma mynt, dock med en subtil skillnad. När meningsskapandet hos en "skapare" 

uppfattas som en anmodan av en "läsare" kan det bli ett meningserbjudande som driver 

kommunikation vidare, i interaktion. Yttranden kan kategoriseras i språkbruksfunktioner vilket visar 

deras kommunikativa funktioner i ett didaktiskt sammanhang. Som analyserande begrepp används 

anmodan och språkbruksfunktionerna för att finna hur meningsskapande kan ske i utställningarna. 

Dessa används för att besvara den andra forskningsfrågan, "vilka olika didaktiska val framträder 

genom språkbruk vid utställningarna när förskolegrupperna meningsskapar i verbal anmodan?".  
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Skillnader och likheter i språkbruk inom och mellan utställningarna 

När jag ska analysera och redovisa svaret för den tredje forskningsfrågan måste jag relatera begrepp 

till varandra och hur jag går tillväga med detta beskriver jag här. För att genomföra en jämförande 

analys kommer jag inom var utställning använda begreppen (rastret) språkbruk och anmodanden, för 

att se hur språkbruken används för anmodanden och av vem och beskriva dessa likheter och skillnader, 

vilket ger ett mönster för språkbruk inom var utställning. När jag har färdigställt dessa strukturer 

jämföres dessa mellan utställningarna för att sammanställa en syntes. Detta kommer att svara mot 

studiens tredje forskningsfråga, "vilka skillnader och likheter finns inom utställningarna avseende 

språkbruk och emellan utställningarna när intresse fångas genom språkbruk?". 
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KAPITEL 4. Metodologiska 
överväganden 

I detta avsnitt presenteras metodologiska val, hur studien har genomförts praktiskt samt en beskrivning 

över materialbearbetningen och analysen av det empiriska materialet. Därtill diskuteras etiska aspekter 

av relevans för studien och tillförlitlighetsfrågor. 

Metodologiska val 

Design 

Etnografin har traditionellt beskrivit och jämfört människors "kulturer" och sociala strukturer utifrån 

deras egna perspektiv. Etnografins studieobjekt är vanligen platser, sociala grupper och aktiviteter 

(Murchinson 2010). Givet av studiens kunskapsområde, syfte och forskningsfrågor som berör både 

plats, olika sociala grupper och aktiviteter vilka jag ämnar beskriva och analysera, blir en etnografisk 

ansats passande. När jag har valt att gå in i studien abduktivt med en öppenhet inför hur jag ska kunna 

arbeta med provisoriska antaganden och teoretiseringar, finner jag att det passar med en etnografisk 

ansats som då tillåter mig flexibilitet gentemot det som jag ska studera.  

Från en etnografisk ansats väljer jag fallstudien som en strategi för design av studien. Det finns 

alternativa strategier för design av studier, som "...experiment, enkätstudier, arkivstudier och historiska 

studier" (Yin 1994) men som alternativa strategier passar dessa inte mina kriterier då jag undersöker 

deltagare i naturliga situationer som pågår i samtiden. Fallstudielitteraturen (Yin 1994:5-8) diskuterar 

vidare hur frågeorden i forskningsfrågorna indikerar vilka forskningsstrategier som är lämpliga och 

föreslår att "vad/vilka" frågor (engelska what) kan vara passande för alla nämnda forskningsstrategier 

men att valet av strategi kan belysa olika problem. Som en forskningsstrategi är fallstudien lämplig då 

man ska studera ett naturligt förekommande och avgränsat sammanhang där man vill fördjupa sig i 

detaljer (Stensmo 2002:68-69, Carlström & Carlström Hagman 2006:155-156, Cohen, Manion & 

Morrison 2011:289-291, Yin 1994).   

Givet av kunskapsobjektet, syftet och forskningsfrågorna och vad jag har ämnat göra med den tid och 

de resurser jag har haft tillgängliga för en studie som denna passar då en design av en komparativ 

etnografisk fallstudie. Av resultatet och i slutsatsen kommer jag att behandla, som jag har skrivit i mitt 

syfte, kommunikativa villkor för lärande i utställningar och av dessa förväntar jag mig skillnader. 

Nackdelen med att välja fallstudien som en strategi blir då att resultatet inte kan generaliseras till en 

vidare population (Cohen, Manion & Morrison 2011:294, Esaiasson et.al 2007:182, Yin 1994). 

Resultatet kommer inte att bli representativt i en statistisk mening. Dock kommer resultatet ha sitt 

värde genom dess möjliga analytiska (teoretiska) generalisering (Cohen, Manion & Morrison 

2011:294, Esaiasson et.al 2007:182, Yin 1994). Av litteraturens inrådan kommer jag att välja en 

rekommenderad replikationslogik för selektion av fallen som är lämplig för analytisk generalisering 

(Yin 1994).  

Det vore möjligt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i en fallstudie som denna genom 

metodtriangulering (Cohen, Manion & Morrison 2011:289). Som metodiska arbetsredskap är de 

likvärdiga och valet mellan metodverktygen baserar sig på problemställningen (Holme & Solvang 
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1997:76). Utifrån mina befintliga forskningsfrågor väljer jag en ingång med kvalitativa metoder, då 

jag i detta skede vill skapa en djup förståelse kring vad som händer i en specifik situation genom 

analytiska glasögon som beaktar den komplexa multimodala sammanställningen i kommunikation och 

interaktion. Jag har även haft i åtanke att jag gick in i studien för att undersöka empiri, men hade med 

mig ett hypotetiskt övergripande mönster för tolkning, vilket benämns som ett abduktivt 

tillvägagångssätt (Alvesson & Sköldberg 2008:55 ff). Under studiens gång har jag då kunna omarbeta, 

om så behövdes, syftet, och lyfta in fler teoretiska begrepp och/eller metodiska instrument. Utifrån det 

som materialet genererade kunde jag vid tillfällen arbeta induktivt, och vid andra tillfällen arbeta 

deduktivt, med arbetshypoteser för min tankeverksamhet. Sådana arbetshypoteser ska nu inte förstås 

som hypotesers användning i experiment, men dessa arbetshypoteser har som heuristiska hjälpmedel 

kunnat hjälpa mig att driva tolkningen gentemot det rimliga.     

Urval och avgränsningar 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur två förskolegrupper kan meningsskapa i två olika 

utställningar genom att beskriva, analysera och jämföra dessa två förskolegruppers multimodala 

kommunikation vid utställningsbesök. Genom syftet vill denna studie ge ökad kunskap om multimodal 

kommunikation hos två förskolegrupper i två olika utställningar. I syftet ingår att studien önskar öka 

kunskapen om hur semiotiska resurser kan användas och vad som fokuseras genom språkbruk, som 

kommunikativa villkor för lärande i utställningar. Hur man väljer ut informanter och data styrs av 

bland annat av forskningsfrågorna, studiens design, metoden för insamling, tillgänglig tid och 

databearbetningsresurser (Stensmo 2002:28). För fallstudier är det vanligt med strategiska urval 

(Stensmo 2002:30).  

I skol- och mediedebatten under de senaste decennierna har elevers intresse för och utbildning i de 

naturvetenskapliga ämnena och teknik varit en återkommande stötesten. Genom styrdokumenten har 

dessa ämnen även manifesterats som ett kunskapsuppdrag i förskolans strävansmål för de allra yngsta 

(se Skolverket 2010). Sveriges 19 science centers tar tillsammans årligen emot fler än 2 miljoner 

besökare, varav 315 000 är elever som deltar i skolprogram och deras verksamhet och kvalitet 

granskas av Skolverket (Svenska Science Centers 2014). Alla Science Centers har ett uttalat uppdrag 

från sina huvudmän att prioritera barns och ungas intresse och lärande inom naturvetenskap och teknik 

...[och]...en dominerande del av Science Centers arbete är att möta skolans efterfrågan av en 

naturvetenskaplig och teknisk lärmiljö (Skolverket 2013:18). Science Centers är därmed specifikt 

ålagda att erbjuda undervisningsmiljöer för skolverksamhet. Det samhälleliga intresset för 

naturvetenskaplig och teknisk utbildning är stort och ur ett samhälleligt perspektiv är det didaktiskt 

relevant att studera hur de allra yngsta kan lära sig naturvetenskap och teknik. Av geografisk närhet i 

storstockholmsområdet valde jag strategiskt NRM (Naturhistoriska Riksmuseet) och TT (Tom Tits 

Experiment, ett science center) som de territorier där jag kunde utföra min studie.     

Jag valde en förskola strategiskt efter geografisk närhet och lätt tillgänglig kommunal transport mellan 

förskolan och NRM för det första fallet. I min diskussion med förskolan Jordgubben vid planering per 

telefon valde jag att få deltagande barn i åldern tre till fem år. Utifrån min egen erfarenhet av att ha 

arbetat i förskola så bedömde jag att den åldersgruppen skulle vara lämplig dels för barnens egen 

behållning av ett besök vid en utställning samt för att de vid den åldern kan tala väl. Vid ett första 

besök vid Jordgubben valde vi att en förskolegrupp med treåringar skulle få gå på utställningen vid 

NRM. För val av det andra fallet i studien, som tog plats vid TT, fick jag hjälp med mitt strategiska 

urval genom museipersonalens rekommendation av förskolan Struten. Efter telefonkontakt med 

Strutens förskola var jag där på besök, och genom strategiskt val kunde jag då välja en förskolegrupp 
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med barn i åldern fyra till fem och ett halvt år. Dessa båda fall valdes på basis av fallstudiemetodens 

metodologiska rekommendation av replikationslogik (Yin 1994).  

Valet av teknisk utrustning för dokumentation var strategiskt av tillgänglighet. Universitetets 

medieverkstad erbjöd mig en Canon Legria HF R306 för videoinspelning och en Olympus Digital 

Voice Recorder VN-8600PC MP3-spelare för backup ljudinspelning. I metodlitteraturen om video 

påpekas att insamling av data styrs av forskarens analytiska perspektiv och miljöns praktiska 

tillgänglighet (Heath, Hindmarsh & Luff 2010:59). Utifrån mitt syfte och mina forskningsfrågor valde 

jag då att koncentrera mig på att filma sekvenser där interaktion mellan pedagoger och barn uppstod 

runt artefakter.  

Det finns flera tillgängliga verktyg för att transkribera videodata. Några program har i tidigare 

användning av forskare rapporterats vara instabila, som Videoanalyzer (Kjällander 2011:95). Andra 

transkriptionsprogram har i tidigare forskning erfarits otillräckliga för multimodal transkription, som 

Tatto samt Transana (Elm Fristorp 2012). Dessa program valdes bort. Istället valde jag 

transkriptionsverktyget Elan då man i det kan notera parallella skeenden samtidigt. Detta verktyg gav 

mig tekniska problem, så jag valde att se filmen i Elan och Windows Live Movie Maker men att 

transkribera tal i Microsoft Word.  

I valet av sekvenser att transkribera rekommenderas selektivitet och att lära känna materialet genom 

att titta igenom korta fragment många gånger (Heath, Hindmarsh & Luff 2010:66). I tidigare studier 

har man i selektionen av sekvenser att transkribera utgått från de teoretiska begrepp man har avsett att 

behandla (se Insulander 2010, Kjällander 2011, Elm Fristorp 2012, Edman Stålbrandt 2013). När jag 

har valt sekvenser att transkribera har jag först lagt upp sekvenserna så att jag sett på filmfragmenten 

många gånger och utgått ifrån mina teoretiska begrepp så som jag hade planerat för min analys. Jag 

har då valt sekvenser att transkribera utifrån relevans för mina forskningsfrågor. Jag redovisar urvalet 

av sekvenser att transkribera mer detaljerat under en Databearbetning och analysmetod. Jag har valt 

bort att transkribera pedagogers tonfall eller rytm i tal då jag inte har ämnat att transkribera tal på 

mikronivå, istället har jag valt att fokusera på helheten av den multimodala kommunikationen.   

Instrument för datainsamling 

Multimodal kommunikation är komplex. Jag behövde därför samla in data in situ där jag kunde få 

tillgång till förskolegruppens handlingar, på en detaljrik nivå. Av forskningsdesignen och studiens 

syfte valde jag för fallstudien att ha med etnografiska instrument i datainsamlingen då dess "...styrka 

ligger i att kunna fokusera det lokala och det specifika" (Murchinson 2010:23). Jag har använt mig 

själv som instrument genom deltagande observation (Murchinson 2010). Även om jag har erfarenhet 

av att ha arbetat både vid förskola och i museiutställningar så har jag inte kunnat genomföra studien 

vid någon egen arbetsplats. Som utomstående forskare har jag genomfört "observationer av första 

ordningen" (Bjørndal 2005) där min enda uppgift var att observera det som skedde i verksamheten. 

Detta har varit min primära uppgift och då har jag inte behövt splittra min egen verksamhet vid 

utställningsbesöken, till skillnad från "observationer av andra ordningen" (Bjørndal 2005) där 

pedagoger observerar den egna verksamheten. Att kunna genomföra observationer av första ordningen 

har då varit fördelaktigt för kvaliteten på det insamlade empiriska materialet.   

Det finns ett spektrum av positioner, från passiv till aktiv, som man kan inta som deltagande 

observatör/observerande deltagare. Att vara deltagande observatör kan uppfattas som en paradoxal 

situation, där forskaren antingen ställer sig som objektivt frånvarande som en "outsider" eller 

subjektivt deltagande som en "insider", men den analytiska avgränsningen mellan ett emiskt (insider) 
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och etiskt (outsider) perspektiv bör inte överdrivas, då dessa två positioner bör balanseras för de frågor 

de kan resa och de insikter positionerna kan ge (Murchinson 2010:84-88). Exempelvis, om forskaren 

tar en aktiv ledarroll i och styr gruppens aktivitet kan det påverka deltagarna (Holme & Solvang 

1997:115). För att inte störa den autentiska situationen har jag deltagit med en hög grad av öppenhet 

och en låg grad av deltagande. En hög grad av öppenhet innebar att jag som forskare informerade 

barnen om min uppgift och en låg grad av deltagande innebar att jag undvek att delta i barnens 

aktiviteter (Bjørndal 2005:43 ff). En låg grad av deltagande var nödvändig vid museibesöket. Att vara 

närvarande med barnen innebär att upprätta ett så kallat socialt kontrakt med dem då de ska informeras 

om min uppgift och detta är etiskt försvarbart. Vid besök i förskolan passade en hög grad av 

deltagande bättre, så att barnen kunde lära känna mig. Jag har pendlat mellan lågt och högt deltagande. 

Fältanteckningar har förts med hjälp av stickord. Jag har vinnlagt mig om att anteckna likheter och 

skillnader mellan handlingar. Jag har antecknat sådant som vid tillfället inte framstod som klart och 

förståeligt för mig samt eventuella analytiska idéer. Även om den senare nämnda typen av 

anteckningar inte berör det observerade har dessa anteckningar kunnat komma till nytta vid analys och 

för min självreflektion (Holme & Solvang 1997:116). Även om man observerar och antecknar så 

begränsar det mänskliga minnet alla synintryck (Bjørndal 2005). Videodokumentation rekommenderas 

när man har behov av att fånga interaktion, detaljer och sådant som är icke-verbalt, dessutom kan man 

återvända till videoinspelningen och se den flera gånger (Bjørndal 2005, Cohen, Manion & Morrison 

2011:530, Heath, Hindmarsh & Luff 2010:2). Då man vill fånga komplexa processer av interaktion, 

kommunikation och möjligt meningsskapande lämpar sig videoinspelning när jag med denna 

datainsamlingsmetod bevarar det detaljrika ”ögonblicket” och kan återgå till det för att fördjupa sin 

förståelse (Bjørndal 2005:72-73). Det passar för mitt syfte, när mina analysobjekt står att finna i 

multimodal kommunikation och interaktion. Videoinspelning som metod kan dokumentera både 

visuell och auditiv kommunikation men kommunikationsformer som tilltalar lukt, smak och känsel 

kommer inte att kunna dokumenteras (Bjørndal 2005:75). Detta kommer att bli en avgränsning och 

begränsning med min studie, å andra sidan kan jag anta att åtminstone lukt och smak inte kommer att 

bli framträdande i interaktionen i en utställning. En videokamera har också bias, då den positionerar ett 

perspektiv och fokus (Cohen, Manion & Morrison 2011:530). Även om jag hade två videokameror, 

eller tio, så skulle jag aldrig kunna påstå att jag fångade "allt" av någon objektiv verklighet och i min 

medvetenhet om detta erkänner jag att endast ett partiellt perspektiv och fokus blir möjligt. Som 

backup för ljudupptagning har en MP3-spelare använts. För denna studie valde jag att använda en 

handhållen videokamera för inspelning då den kan bäras runt för att kunna fokusera på 

förskolegruppens handlingar. Valet baserar sig på ett dels ett strategiskt urval, då jag hade tillgång till 

vad som erbjöds vid universitetets medieverkstad samt av en etisk aspekt, då jag måste kunna vara 

beredd på att flytta kameran därför att museiutställningen var öppen för allmänheten vilket skulle 

kunna ge allmänhetens besökare möjlighet till att komma och gå framför videokamerans objektiv. En 

nackdel med videokamera är att den kan påverka beteendet hos dem som observeras så att det blir 

konstlat. I litteraturen påstås dock att detta beteende brukar försvinna efter några minuter (Bjørndal 

2005:76 ff). Hur deltagarnas uppförande påverkas av kamera och inspelning varierar beroende av 

praktiska problem och tillfälligheter menar Christian Heath, John Hindmarsh och Paul Luff (2010:48) 

och föreslår 

Rather than assuming an a priori, all-pervasive influence of the recording process on the 

participants, it is worthwhile addressing the problem empirically. For any data you collect, 

examine the materials to find evidence of the participants orientating to the filming and if instances 

are found then consider how they arise and why. In other words, we need to demonstrate an 
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orientation by the participants themselves in the production of their action to some aspect of the 

recording equipment.      

Det ges alltså ett förslag om att man kan pröva i empirin hur deltagarna agerar i förhållande till själva 

inspelningen och beroende på hur de reagerar så får forskaren betänka om hur de agerar och varför de 

agerar så.  

Genomförande 

Här beskriver jag hur datainsamlingen av de båda fallen genomfördes. Det första insamlingen 

genomfördes med en förskolegrupp från förskolan Jordgubben vid NRMs Minidinoutställning och den 

andra insamling genomfördes med en förskolegrupp från förskolan Struten vid TTs utställningar 

Kroppenspåret och Cirkusspåret som är placerade omlott i en utställningslokal.   

I början av november 2014 gjorde jag den första datainsamlingen vid Minidinoutställningen. 11 barn 

från Jordgubben åtföljdes av tre pedagoger till museet, tio av barnen var tre år gamla och ett barn var 

två och ett halvt år gammalt. Jag mötte upp förskolegruppen i garderoben redan en halv timme innan 

vår mötestid och hjälpte barn med att ta av ytterkläder och att dela ut mellanmål som barnen åt. Detta 

bedömde jag som lämpligt för att barnen skulle känna sig trygga i min närvaro. Redan ett par veckor 

tidigare hade jag varit på besök i förskolan under en timme, och barnen kände igen mig. Som jag har 

redovisat i mitt metodologiska val av design tidigare, så skulle jag undersöka en naturligt pågående 

situation och därför var det pedagogerna som valde navigationsvägen runt utställningen. Under 

vandring med förskoleavdelningen i utställningen så följde jag efter dem med kameran, bakom dem 

och vid sidan om dem. Enligt videometodlitteraturens rekommendation om att pröva deltagarnas 

reaktioner på inspelningsapparaturen (Heath, Hindmarsh & Luff  2010:48), ovan nämnd under 

rubriken Metodologiska val; Instrument för datainsamling, så gjorde jag ett försök med detta. Vid en 

artefakt som var placerad i ett hörn och inglasad, vandrade jag runt till den inglasade sidan så att jag 

kom i en position snett framför förskolegruppen. Barnens blickar fokuserades på mig, varvid jag 

förflyttade mig utom deras synfält. Här blev det uppenbart hur min närvaro kunde påverka deltagarna. 

Jag prövade också att inta barnets visuella perspektiv genom att huka mig ned på knä bakom gruppen 

av barn och för perspektivet fann jag detta sämre. Videokameran var lätt att hålla i handen och lämplig 

för förflyttning inom utställningen, men detta blev också en nackdel, då minsta skakning eller vridning 

av kameran skapade en dålig kvalitet på filmen. Minidinoutställningen är dunkel men artefakterna 

ljussatta vilket räckte till för en godtaglig kvalitet på inspelningen. Miljön har dålig akustik och därför 

bedömde jag att jag var tvungen att ställa mig nära förskoleavdelningen när jag spelade in dem. Jag 

hade en MP3-spelare för backup-ljud som jag hade hängt på mig själv. När jag filmade ställde jag in 

videokameran på vidvinkel men bildvinkeln/brännvidden var inte kort nog för mitt behov. Först efter 

att jag hade kunnat spela upp videon och den separata ljudinspelningen stod det klart för mig att MP3-

spelaren borde ha burits av någon av pedagogerna som interagerade med barnen, för en bättre 

ljudkvalitet. Det var svårt att få god ljudkvalitet med den apparatur som jag hade tillgänglig, även när 

jag stod nära förskoleavdelningen. När barn och pedagogerna lämnade utställningen för att äta lunch i 

museets lokaler följde jag med dem och satt med dem, hjälpte barnen att packa upp lunch och talade 

informellt med barnen och pedagogerna under en dryg halv timme. Därefter avvek jag och fann en 

plats i museet där jag i avskildhet gjorde fältanteckningar. Jag gjorde anteckningar om 

navigeringsgången runt utställningen, om de tekniska begränsningar som jag hade upplevt i 

inspelningen och anteckningar om miljön och om sådant jag hade upplevt som oklart.    
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En månad senare besökte jag Kroppenspåret/Cirkusspåret vid TT med en förskolegrupp från Struten. 

Även där var jag på ett besök i förskolan vid ett tillfälle en morgon, ett par veckor innan 

utställningsbesöket, då jag under cirkeltid satt med barnen och pedagogerna under en timme, så att jag 

kunde etablera kontakt med barnen. Vid själva besöket till utställningen följde två pedagoger med nio 

barn i fyra till fem och ett halvt års ålder till utställningarna. Barnen spred sig efter fritt önskemål runt 

utställningslokalen. Vis av mina tidigare problem med ljudupptagningen, lät jag en av pedagogerna 

bära MP3-spelaren runt nacken. Jag följde efter henne och de barn som hon åtföljde när de flyttade sig 

runt utställningslokalen. Jag filmade dem bakifrån, från sidan och framifrån. Till skillnad från barnen 

från förskolan Jordgubben så verkade barnen från Struten inte lika särskilt uppmärksamma mig när jag 

befann mig inom deras synhåll. Efter 24 minuter och 50 sekunder inspelning tog kamerans batteri slut, 

detta trots att jag hade laddat batteriet dagen före. Vid avbrottet informerade pedagogerna mig att de 

ville äta mellanmål. Det är möjligt att jag hade stört deras normala rutiner. Vid detta tillfälle satte jag 

mig och gjorde fältanteckningar om aktiviteterna som jag nyligen hade bevittnat, samt anteckningar 

om utställningslokalen. Fältanteckningarna har fungerat som minnesanteckningar om sådant som inte 

nödvändigtvis rymdes på ljud- eller bildinspelningarna och de är ämnade för stöd till deskriptionen 

och reflektionen. Videoinspelningarna med stöd av MP3-inspelningarna innehåller förskolegruppernas 

interaktion och kommunikation och de är dessa som ligger till grund för analysen.  

Databearbetning och analysmetod 

Multimodal transkription 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur två förskolegrupper kan meningsskapa i två olika 

utställningar genom att beskriva, analysera och jämföra dessa två förskolegruppers multimodala 

kommunikation vid utställningsbesök. Genom syftet vill denna studie ge ökad kunskap om multimodal 

kommunikation hos två förskolegrupper i två olika utställningar. I syftet ingår att studien önskar öka 

kunskapen om hur semiotiska resurser kan användas och vad som fokuseras genom språkbruk, som 

kommunikativa villkor för lärande i utställningar. För att kunna beskriva och analysera det som jag 

beskriver i mitt syfte måste jag genom transkribering skapa ett verktyg som tillåter mig att besvara 

mina forskningsfrågor.   

Metodologiskt finns det olika ingångar till hur multimodalt data kan analyseras. De tre större 

metodologiska perspektiven för multimodal analys är det multimodala socialsemiotiska perspektivet, 

multimodal diskursanalys och multimodal interaktionsanalys (Jewitt 2014:31-32). I dessa olika 

perspektiv läggs fokus något olika, använder forskaren ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv 

kommer aktörerna som teckenskapare i fokus. I multimodal diskursanalys blir den teckenskapande 

aktören endast en liten del av ett större system med många resurser och många nivåer av 

teckenskapande vilka alla tillsammans skapar en diskurs. I multimodal interaktionsanalys fokuseras 

aktörens teckenskapande i interaktion, i vad agenter gör och säger. Variationer finns inom varje 

perspektiv och gränsdragningen dem emellan står under ständig omarbetning och omförhandling 

(Jewitt 2014). I denna studie har jag gått in med det multimodala socialsemiotiska perspektivet och 

multimodal interaktionsanalys men kan vid behov i min analys använda mig av begrepp från det 

resterande metodologiska perspektivet.  

Transkriptionen som konstrueras kommer att bli partiell då ingen representation skulle kunna vara en 

perfekt eller sann motsvarighet till den empiriska händelsen. När jag nu skapar multimodala 

transkriptioner gör jag ett antal val över vad som ska representeras; hur användarkontexten ramas in, 
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hur selektionen av det som ska transkriberas går till samt hur fokus konstrueras i transkriptionen 

(Bezemer & Mavers 2011). Transkriptionen lägger jag i en akademisk användarkontext då jag 

konstruerar den som ett verktyg för analysen, för att åskådliggöra det som jag efterfrågar i mitt syfte. 

Redan där har jag gjort en tolkning av vad det var som hände under ett utställningsbesök, som skiljer 

sig från hur informanterna kan ha konstruerat samma händelse. Transkriptionen blir ett beskrivande 

verktyg men beskrivning, tolkning och analys är något som inte lätt kan särskiljas då det sker ömsom 

genom hela bearbetningsprocessen. Hur jag använder språket i min deskriptiva kodning gör en viss 

skillnad. Om Kalle kan jag skriftligen beskriva att han drar upp båda mungiporna, öppnar munnen och 

utstöter ett skrockande ljud eller så kan jag beskriva samma händelse som att Kalle skrattar. Dessa val 

måste jag vara medveten om för de kan inbjuda till tolkning på flera nivåer. I det förra exemplet skulle 

jag inbjuda läsaren till att tolka vad som skedde. För läsvänlighet har jag dock följt det senare 

exemplet. Inför operationaliseringen av forskningsfrågorna har jag använt en process som har 

inneburit att jag först har valt sekvenser för transkribering. Därefter har jag gjort en bearbetning av 

transkriptionsmomentet, innan jag har operationaliserat forskningsfrågorna. 

Selektion av sekvenser för transkribering 

Redan när jag deltog vid utställningsbesöken hade jag gjort ett val om att spela in sekvenser där 

pedagoger och barn kommunicerade. Mitt inspelade material är av mindre omfång, från NRM har jag 

10 minuter 16 sekunder videoinspelning fördelat på fem sekvenser och från TT har jag 24 minuter 50 

sekunder videoinspelning fördelat på nio sekvenser. Även om underlaget har ett mindre omfång så är 

det lämpligt i sig för vad det kan ge i uppslag för problematisering inför en senare större studie.  

Inför transkriberingen tittade jag igenom mitt videomaterial flera gånger och katalogiserade det i 

tidsföljd för var utställning. Benämningarna på innehållskategorierna refererar till ämnet som 

behandlas, det vill säga i detta fall den artefakt som förskolegruppen vid tillfället utövar aktiviteter 

kring under den angivna tidsperioden. Att jag, trots att materialet är av ett mindre omfång väljer att 

dela upp det i kortare sekvenser beror på jag har velat avgränsa materialet inför den kommande 

analysen till enheter där jag kan finna överordnade handlingar runt utställningarnas resurser. Inom 

dessa sekvenser kommer jag att kunna finna analytiska enheter.  
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 Tabell 1. Inspelat material Naturhistoriska Riksmuseet. 

Innehållskategori Starttid tt:mm:ss Total tid mm:ss 

(1) urfåglar och pekplatta 00:00:00 03:36 

(2) urfågel och sovande 

dinosaurie  

00:03:37 01:52 

(3) diorama yngre krita 00:05:31 02:15 

(4) diorama yngre jura 00:07:46 00:58 

(5) utgrävning 00:08:44 01:32 

Tabell 2. Inspelat material Tom Tits Experiment. 

Innehållskategori Starttid tt:mm:ss Total tid mm:ss 

(1) balansgång lina 00:00:00 01:19 

(2) snurra lyckohjul 00:01:20  01:01 

(3) nr 1 rita med skrivspegel 00:02:21 02:14 

(4) luft, vatten, prova lungor 00:04:36 01:37 

(5) cykel skapar vind  00:06:14 01:39 

(6) nr 2 rita med skrivspegel 00:08.00 05:15 

(7) Musikcyklarna (ljud-bild)  00:14:51  03:14 

(8) koordinera syn genom lins 00:18:06 01:14 

(9) mikrofon och hörlurar    00:19:21  05:29 

 

Ur dessa innehållskategorier har jag valt ur sekvenser för transkribera. Även om mitt insamlade 

material var av ett mindre omfång så var det inte nödvändigt att transkribera allt. När jag har valt 

sekvenser för transkription har jag tänkt på mitt syfte och mina forskningsfrågor. Kommunikation av 

både barn och pedagoger och interaktionen dem emellan har varit ett kriterium för val av 

transkribering.      

Vissa delar av de inspelade materialet har varit tekniskt undermåligt, då i fråga om ljudkvalitet och 

sådana sekvenser har jag valt att inte transkribera, detta gällde främst för utställningen vid NRM där 

akustiken störde ljudkvaliteten. Inte heller har jag transkriberat aktiviteter som förskolegruppernas 

förflyttningar mellan olika artefakter eller när pedagogerna talade sinsemellan.   

Utifrån innehållskategorierna valde jag att transkribera fem sekvenser från utställningen vid NRM och 

åtta sekvenser från utställningen vid TT. Dessa valdes på grund av att verbal kommunikation pågick 

och på grund av att kommunikationen var hörbar. Som sekvensbenämning använder jag förkortningen 

för museets namn, sekventiellt nummer för inbördes ordning som aktivitet inom utställningen och 

namnet för den artefakt där förskolegruppen genomför en aktivitet. Den starttid och sluttid som uppges 

är relativ till början av innehållskategorin. Jag uppger sedan den totala tiden för den enskilda 

transkriberade sekvensen.  
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Tabell 3. Transkriberat material Naturhistoriska Riksmuseet. 

Sekvensbenämning Starttid - sluttid  Tid sekvens transkriberad 

NRM (1) pekplatta 00:40 - 03:36 02:56 

NRM (2) urfågel   00:37 - 01:16 00:39 

NRM (3) diorama yngre krita 00:00 - 02:15 02:15 

NRM (4) diorama yngre jura 00:00 - 00:45 00:45 

NRM (5) utgrävning 00:00 - 01:32 01:32 

Tabell 4. Transkriberat material Tom Tits Experiment. 

Sekvensbenämning Starttid - sluttid Tid sekvens transkriberad 

TT (1) balansgång lina 00:00 - 01:05 01:05 

TT (2) snurra lyckohjul 00:20 - 00:50 00:30 

TT (3) nr 1 rita med skrivspegel 00:21 - 02:28 02:07 

TT (4) luft, vatten, prova lungor 00:37 - 02:13 01:36 

TT (5) cykel skapar vind  00:51 - 01:38 00:47 

TT (6) nr 2 rita med skrivspegel 00:14 - 03:15 03:01 

TT (7) Koordinera syn genom 

lins 

00:28 - 01:18 00:50 

TT (8) mikrofon och hörlurar    00:28 - 04:55 04:27 

 

Bearbetning för transkription  

Det finns en akademisk tradition av att representationer framförs skriftligt. Transkription vilar på en 

tradition där skriven text har framställts från ljudinspelningar (Flewitt et al 2014:50). Transkribering 

innebär att data transformeras till representationer (Flewitt 2006, Flewitt et al. 2014). Vissa detaljer 

kommer i skymundan och andra detaljer kommer att lyftas fram, och detta styrs av forskarens syfte. 

Underlaget för transkriptionen blir i transformationen också underkastad transduktion, en omvandling 

som innebär ett byte av teckensystem för representation, så som man kan tänka sig en skriftlig 

beskrivning av ett barn som springer genom ett rum. Likväl som att den omvandlingen låter förlora 

vissa detaljer kommer annat att kunna vinnas för dess analytiska insikter (Bezemer & Mavers 

2011:196). 

I multimodal analys är det vanligt att koda scheman av samverkande enskilda synkrona teckensystem 

vanligt (se Kjällander 2011, Insulander 2010, Lindstrand 2006, Rostvall & West 2001). I svensk 

forskning ges den skriftligt textuella framställningen företräde, dock med några undantag. I 

anglosaxisk forskning har, i och med framväxten av det multimodala intresset för kommunikation, 

forskare fört in det visuella i transkriptioner, med ritningar, pilar eller exempelvis stillbilder av video 

(Bezemer & Mavers 2011:192, Flewitt et. al 2014:54-57). I den multimodala transkriptionen vill jag 

bredvidställa tal med andra teckensystem som gestik, blickriktning, kroppsriktning och taktila rörelser 

och detta kommer jag att göra i skrift. I den mån olika teckensystem kommer att motsäga varandra 

finns också ett egenvärde då det öppnar fältet för alternativa tolkningar (Flewitt 2006).   

Som jag har skrivit i mitt syfte, så vill jag undersöka multimodalt meningsskapande. Språkanvändning 

är väl uppmärksammat i tidigare forskning om kommunikation och lärande, men andra icke verbala 

tecken har då inte varit lika uppmärksammade i forskningen (Flewitt 2006). Som en mall för 

transkriptionen ställde jag upp en tablå för kunna bredvidställa tal med andra semiotiska resurser. För 
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utformningen av tablån fann jag inspiration ur tidigare exempel av transkriptionsmallar (se Rostvall & 

West 2005). I kolumnen Tid markeras innehållskategorins starttid inom videon från utställningen 

enligt timme, minut och sekunder. Starttiden är konstant och behöver bara markeras en gång per sida. 

Under denna benämns kolumnen som Rad och fortsatt genom den kolumnen vertikalt kommer då 

radnummer att skrivas in. I kolumnen Sekvens, som en överskriftsrad, markerar jag starttid för den 

transkriberade sekvensen inom innehållskategorin, sluttid, och sen total tid inom parentes. Starttiden 

och sluttiden skrivs formatet av timme, minuter och sekunder. Den totala tiden skrivs enligt minuter 

och sekunder. Horisontellt i denna kolumn markerar jag tidspunkter för var transkriberad rad. Dessa 

tidspunkter noterar jag i formatet minuter, sekunder och tiondels sekunder. 

Kolumnen Pedagogs tal använder jag för att koda pedagogernas verbala yttranden, eventuellt sång och 

ljud som skratt och likaså i kolumnen Barns tal kommer barnens verbala yttranden samt eventuell 

sång och skratt att kodas. I kolumnen Pedagogs rörelse/gest/blick kommer jag att koda 

kroppsriktningar och yviga kroppsrörelser som när pedagogen exempelvis hukar sig, eller flyttar på 

sig, eller utför taktila handlingar som beröring, eller använder gestik som att peka och blickriktningar. 

Ser jag inte dessa semiotiska resurser så kan jag inte koda dem. I kolumnen Barns rörelse/gest/blick så 

kommer jag att koda samma resurser som barn använder. Kolumnen Anmodan används inte i 

transkriptionen, utan den kommer jag att använda vid efterkommande analys av forskningsfråga ett, då 

jag kommer att koda barnens och pedagogernas användning av anmodan. Kolumnen Kommentar 

använder jag för att koda övrigt av intresse, samt för att koda anmärkningar som jag kommer att 

använda i bearbetningen av svaren på mina forskningsfrågor. Dessa kolumner visar de handlingar som 

deltagarna gör. Transkriptionsschemat läses från vänster övre hörn till nedre höger hörn. 

Transkriptionsschemat ställdes upp i ett dokument enligt mall som visas nedan.  

 

Figur 3. Mall för transkription.   

När det fanns flera pedagoger närvarande som talade och interagerade med barn och någon artefakt, 

benämnde jag dem med fiktiva namn som pedagog1, pedagog2 och så vidare. När det fanns många 

barn närvarande som talade och interagerade med andra och artefakten, benämnde jag dem barn1, 

barn2 och så vidare. Om det var samma person som talade efter tystnad skrev jag inte ut dennes fiktiva 

namn, detta gjorde jag endast om en annan pedagog eller ett annat barn steg in i interaktionen. I 

transkriptionerna från Tom Tits Experiment där få barn var deltagande så använde jag fiktiva namn. 

Då jag bredvidställer flera teckensystem och söker efter teoretisk förståelse som jag har skissat upp i 

förväg har jag valt att inte behandla talet i särskild mikroanalys. I transkriptionen av tal har jag valt att 

lägga mig nära skriftspråket för läsvänlighet men att använda konventioner som blir relevanta för mitt 

teoretiska intresse och för min förståelse. I fråga om konventioner för transkription av tal har jag valt 

att använda följande element som jag har funnit hos andra forskare (Lindstrand 2006): 

VERSALER Markerar emfas i talet. 

# Markerar icke hörbart ord. 

Tid 

99:99:99 

Sekvens 

99:99:99-

99:99:99 

(99:99) 

Pedagogs 

tal 

Barns 

tal 

Pedagogs 

rörelse/gest 

/blick 

Barns 

rörelse/gest 

/blick 

Anmodan Kommentar 

Rad 
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## Markerar fler icke hörbara ord, eller icke hörbar mening. 

.. Markerar kortare paus i tal. 

… Markerar längre paus i tal. 

'  ' Markerar osäkerhet om ord är korrekt. 

I processen av att representera video- och MP3-inspelningarna i transkriptionen har jag inspirerats av 

en tvåstegsprocess som rekommenderas för dynamiska texter (Flewitt 2006). Detta har för min del 

inneburit att jag ändrade stegen i den processen, först såg jag och lyssnade på videosekvenserna och 

transkriberade tal och därefter såg jag på samma sekvenser, med fokus på rörelser, gester och blickar 

som jag då transkriberade.    

Bearbetning för analys  

Första forskningsfrågan  

För att besvara den första forskningsfrågan om " a) Vilka semiotiska resurser används av barn och 

pedagoger i social interaktion vid utställningarna och b) vilka meningserbjudanden tillhandahålls i 

interaktionen?" kommer jag i ett första steg på en beskrivande nivå att identifiera de semiotiska 

resurser som pedagoger och barn använder för kommunikation i utställningarna. I kolumnen 

Kommentar i transkriptionsschemat kodar jag noteringar om vilka olika semiotiska resurser pedagoger 

och barn använder. 

I ett andra steg i bearbetningen kommer jag analytiskt att identifiera meningserbjudanden som skapas i 

utställningen. När jag läser igenom transkriptionen kommer jag att identifiera vem som gör vad med 

de semiotiska resurserna och vad som menas med de semiotiska resurserna när de används i 

förskolegruppens medierade handlingar. En medierad handling är en analysenhet i multimodal 

interaktionsanalys som kan vara överordnad eller underordnad, och den överordnade handlingen är 

sammanställd av ett antal underordnade handlingar. Genom att avgränsa handlingars början och slut så 

kommer jag att kunna identifiera de överordnade handlingarna. 

Både det som uttrycks verbalt om något fenomen, och det som görs med andra kroppsliga resurser i 

förhållande till ämnet som behandlas blir intressant för mig att identifiera inom de överordnade 

handlingarna. Till mitt stöd använder jag frågeställningar från multimodal interaktionsanalys när jag 

läser igenom det transkriberade materialet (Norris 2014:93): 

- Vilken handling utförs? 

- Vad gör aktören i handlingen? 

Jag kan anta att pedagogen påbörjar överordnade handlingar men jag kan inte utesluta att barnen under 

någon överordnad handling genomför egna överordnade handlingar vilket jag också måste vara 

uppmärksam på. När en person kan utföra fler överordnade handlingar parallellt så skiftar hennes 

uppmärksamhet och fokus mellan handlingarna. Jag behöver kunna särskilja de överordnade 

handlingarna och kan då för min hjälp i tankeverksamheten använda det heuristiska verktyg som 

metodlitteraturen rekommenderar, ett kontinuum varpå överordnade handlingar organiseras efter den 

grad de fokuseras (Norris 2004:99).   
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      Förgrund - högt fokus                  Mellangrund - medel fokus      Bakgrund - lågt fokus 

Figur 4. Överordnade handlingar med olika grad av fokus. 

Olika semiotiska resurser har meningserbjudanden som kan uppfattas olika av olika deltagare i någon 

handling. Om meningserbjudanden ska kunna uppfattas, måste den semiotiska resursen fånga 

uppmärksamhet hos deltagarna. Uppmärksamhet handlar dels om hur uppmärksamheten kan fångas 

upp och dels vad det fokuseras på, med vilka semiotiska resurser och de semiotiska resurserna är delar 

i något meningserbjudande. När olika semiotiska resurser har olika tyngd och dragningskraft på olika 

personer, måste jag först finna de tillfällen där de semiotiska resurserna skapar uppmärksamhet och 

intresse bland deltagarna och jag vill då söka efter modal densitet. Begreppet modal densitet kan 

användas analytiskt för att identifiera deltagares uppmärksamhet i överordnade handlingar (Norris 

2004). Modal densitet skapas ibland av enskilda eller ett par strukturerande resurser och ibland av 

multimodala ensembler. Genom att följa de överordnade handlingarna i transkriptionen kommer jag 

att finna hur semiotiska resurser skapar modal densitet med intensitet eller komplexitet och detta 

hjälper mig framåt för att finna meningserbjudanden. När jag finner hög modal densitet kan jag anta 

att det finns uppmärksamhet och att meningserbjudanden tillhandahålls av deltagarna.  

För att analysera modal densitet, använder jag av litteraturens rekommendation jag tre frågor (Norris 

2014:94-95): 

- Vilka semiotiska resurser är tvungna och nödvändiga för den handlingen? 

- Vilka semiotiska resurser är inte lika nödvändiga för den handlingen? 

- Vilka semiotiska resurser är inte nödvändiga för den handlingen? 

I ett tredje steg i bearbetningen kodar jag modal densitet. När jag finner att det är en huvudsaklig 

semiotisk resurs (eller möjligen flera) vilken deltagarna fokuserar på och att den resursen strukturerar 

andra teckensystem så kommer jag att koda den som MI, modal densitet av intensitet, i text i 

kolumnen Kommentar. En språkad konversation skulle kunna vara strukturerad av (MI), modal 

densitet av intensitet, där talet är den primära resursen i interaktionen. Om jag finner att 

kommunikationen är sammanställd av flera semiotiska resurser, där ingen särskild resurs strukturerar 

de andra så kommer jag att koda den som (MK), modal densitet av komplexitet, i text i kolumnen 

Kommentar. Förskolebarns fria lek bland rutschkanor och i sandlådor, där barn springer omkring och 

provar olika resurser av likvärdig mening för leken kan vara ett exempel på (MK).  

Med de första tre stegen har jag upprättat förutsättningarna för en multimodal interaktionsanalys. Till 

detta, i ett fjärde steg inför jag begreppet anmodan från det multimodala socialsemiotiska perspektivet. 

Detta begrepp anmodan kommer jag att kvalificera för verbala yttranden.  

Därmed, i ett fjärde steg i bearbetningen kodar jag anmodan. En anmodan blir en anmodan av att den 

besvaras och så att säga i "glappet" mellan att anmodan framträder som en semiotisk resurs och att den 

besvaras, har ett intresse uppstått (Kress 2010). Först behöver jag då finna vilka semiotiska resurser 

Pedagog arbetar 

med pekplatta 

Pedagog samtalar 

med barn 
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fungerar som anmodan (prompt) mellan barnen och mellan barnen och pedagoger för interaktion i 

utställningarna. De olika semiotiska resurserna noterar jag i kolumnen Anmodan.    

På en analytisk nivå behöver jag markera rader i transkriptionsschemat där talyttranden uppträder som 

anmodan. Begreppet prompt, vilket fungerar som en igångsättare för interaktion används som en 

ingång till de markeringar jag ska göra i textflödet. Verbala uttryck, i form av någon anmodan som 

exempelvis "titta här", vilket följs upp i ett reciprokt flöde av verbala yttranden, rörelser, gestik eller 

blick hjälper mig att avgränsa vilka rader att markera.  

Vid genomläsning av varje transkriptionsschema kommer jag att markera verbala anmodanden i 

raderna under kolumnen Anmodan genom att i text först notera "b" för barn när det är ett barn som 

initierar anmodan och därefter vilken semiotisk resurs som används, exempelvis "b tal".  När det är en 

av pedagogerna som initierar anmodan, kommer jag att notera först "p" i kolumnen Anmodan och 

därefter vilken semiotiskt resurs som pedagogen använder, till exempel "p tal". Om det är så att en 

anmodan initieras av en multimodal ensemble så kommer jag att koda alla semiotiska resurser, 

exempelvis "b rörelse/gest/blick". I kolumnen Kommentar kan jag koda, när det är behövligt, 

anteckningar om anmodan för att förtydliga den semiotiska resursen, exempelvis "b visslar, ljud" där b 

står för barn och p för pedagog. När yttranden vilka jag analyserar finns kodade över flera rader i 

kolumnerna i transkriptionsschemat så kommer jag koda anmodan endast en gång, i en rad, då den 

underordnade handlingen i form av ett talyttrande är en enhetlig handling, icke avbruten och iscensatt 

av en person. Ibland kan en rad i transkriptionsschemat innehålla flera personers handlingar, 

exempelvis då flera barn samtidigt utför olika handlingar, och då måste de särskiljas för analysen.  

Jag kommer att kunna identifiera hur resurser används och vilka handlingar och semiotiska resurser 

som står i fokus för deltagarnas uppmärksamhet som meningserbjudanden. I meningserbjudandet 

kommer uppmärksamheten att fokuseras på något och när jag finner vad det är som 

meningserbjudandet fokuseras på kommer jag att kunna fastställa vilket meningserbjudandet är. I det 

femte steget kommer jag av denna interaktionsanalys att kunna sammanfatta svaret till del b) av den 

första forskningsfrågan som i sin helhet lyder " a) vilka semiotiska resurser används av barn och 

pedagoger i social interaktion vid utställningarna och b) vilka meningserbjudanden tillhandahålls i 

interaktionen?". Svaret redovisas narrativt i löptext.  
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Figur 5. Exempel, transkription och kodning av anmodanden i fråga 1.   

Andra forskningsfrågan 

För att besvara forskningsfråga två, den om "vilka olika didaktiska val framträder genom språkbruk 

vid utställningarna när förskolegrupperna meningsskapar i verbal anmodan?" behöver jag först 

identifiera var och hur intresse kan fångas med talyttringar och det har jag gjort i kodningen av svaret 

till fråga ett, med begreppet anmodan.  

I ett andra steg kommer jag att analysera och koda språkbruk för alla verbala anmodanden. Jag 

använder då ett raster av språkbruk (Rostvall & West 2001). I detta språkbruksraster har fem 

didaktiska funktioner definierats och jag visar och exemplifierar dessa här nedanför. Språkbruket 

kommer att hjälpa mig att analysera talyttranden. Flera olika uttryck kan ingå i de olika funktionerna. 

Tid 

00:08:00 

Sekvens 

00:08:14- 

00:11:15 

(03:01) 

Pedagogs 

tal 

Barns 

tal 

Pedagogs 

rörelse/gest 

/blick 

Barns 

rörelse/gest 

/blick 

Anmodan Kommentar 

Rad 

20 08:53,00 Och en 

penna 

 

  Lena flyttar 

sig till 

spegeln 

P tal  

21 08:54,00  Kalle: 

ska jag 

lägga 

den här 

i? 

 

 Kalle 

sträcker 

fram 

teckningen 

mot en 

låda, ser på 

pedagogen 

B 

tal/blick/ 

rörelse 

 

22 

 

08:55,20 Om du 

inte vill 

spara den 

kan du 

lägga den 

här i 

 

 

 Ser på 

Kalle 

Kalle håller 

teckningen 

över lådan 

P tal/blick  

23 08:58,60  'Får jag 

ta den 

här då?' 

 

 lyfter upp 

teckningen 

och visar 

pedagogen 

B 

tal/rörelse 

 

24 09:00,60 # får du ta 

den och 

vika ihop 

den  

##     

25 09:02,90 och lägga 

den ## 

  Kalle viker 

ihop 

teckningen 

P tal  
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Analysen av språkbruket kommer också att hjälpa mig att finna hur och vad som fokuseras verbalt av 

pedagoger och barn för intresse och uppmärksamhet. 

Prövande/sökande språkbruk innebär både slutna och öppna frågor eller antydningar som inbjuder till 

reflektion kring ämnet i fråga och/eller utforskande handling med något redskap, som (ur materialet) 

"ska jag rita här inne?" eller "vad händer när du blåser då?". 

Instruerande språkbruk refererar till ämnet eller aktiviteten i fokus och används för att förklara, 

instruera, värdera eller påstå hur något är eller ska vara i en definition eller uppmanar om vad som ska 

göras. Exempel på detta skulle kunna vara (ur materialet) "Så tittar du på den där  när du snurrar. 

Snurra åt andra hållet". 

Beledsagande språkbruk är ett språkbruk där motparterna dialogiskt följer och leder varandra, då de 

bekräftar eller kritiserar varandra i enkla kommentarer som följer upp vad som tidigare har yttrats eller 

gjorts i fysisk handling, exempelvis (ur materialet) "okej" eller " nej det var inte rätt". 

Analyserande språkbruk är ett språkbruk som innebär ett förklarande av sammanhang, där delar 

relateras till helheter så orsaker och samband anges. Det kan ofta vara ett längre resonemang. Ett 

exempel kan vara (ur materialet) "därför att man blåser så kommer det luft så kommer det upp ända 

dit". 

Expressivt språkbruk använder ofta ett poetiskt ordbruk och dess funktion blir att förstärka något, 

utöver ordens semantiska innehåll, exempelvis (ur materialet) "laaa laa aaah laa" eller "busungar...". 

I transkriptionsschemat behöver jag då endast koda barns och pedagogers språkbruk av språkliga 

yttringar, som jag har kodat i kolumnen för anmodan.  Där kommer jag att koda med markering i färg, 

sekvenser enligt "prövande/sökande" - turkos, "instruerande" - grönt, "beledsagande" - lila, 

"analyserande" - rött och "expressivt" - orange. Denna färgkodning gör jag i kolumnen Pedagogs tal 

om det är en pedagog som initierade yttrandesekvensen och om det är ett barn som initierade 

yttrandesekvensen så kodar jag färgvalet i kolumnen Barns tal. 

Är det så att de språkliga harangerna innehåller fler än ett språkbruk måste jag koda dem med 

motsvarande olika färgkoder. Jag färglägger också den tidigare kodade anmodan som finns i kolumnen 

Anmodan med samma färg/er som språkbruksyttrandet. Finns det i kolumnen Anmodan enbart icke 

språkliga typer så kommer jag inte att kunna koda dessa enligt språkbruk.   

I den textuella framställningen av analysen kommer jag att kunna redovisa vad som är intressant för 

meningsskapandet och hur det blir intressant. I detta kommer mitt fokus att hållas på pedagogen då jag 

kan anta att pedagogen leder processen av erbjuda meningserbjudanden för meningsskapande även om 

jag måste vara medveten om att barnen som deltagare kan påverka den processen. När jag beskriver 

didaktiska val i löptexten är detta tolkande utifrån resultatet av språkbruket och den beskrivningen 

fungerar som ett heuristiskt hjälpmedel för mig. Svaret sammanställs och redovisas narrativt i löptext.  
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Tid 

00:01:20 

Sekvens 

00:01:20- 

00:01:50 

(00:30) 

Pedagogs tal Barns tal Pedagogs 

rörelse/gest 

/blick 

Barns 

rörelse/gest 

/blick 

Anmodan Kommentar 

Rad 

6 01:29,90  Kalle: Ja, 

någonting 

annat 

 Stina tittar 

till på 

pedagogen 

  

7 01:32,80  Kalle: Nu 

måste vi gå 

på lina 

 Kalle 

vänder sig 

till vänster 

ser på 

pedagogen 

B tal, B 

tal 

Blick 

 

8 01:34,40 Nej. Det står 

prova 

experimentet 

skrivspegeln, 

vet ni vad 

det är? 

 

 Stiger fram 

till hjulet, 

pekar på 

texten som 

hon läser 

Barnen ser 

på hjulet 

P tal 

P tal 

P tal  

Gestik/ 

blick 

 

9 01:42,50  Kalle: 

skrivspegeln? 

 

 Kalle böjer 

sig fram, 

rotar i en 

låda 

  

10 01:44,60  Ska vi skriva 

med den här? 

 

 Kalle 

vrider sig 

mot 

pedagogen 

o håller 

upp  en 

krita. Stina 

ser på 

Kalle, 

kritan 

B 

tal/gestik 

B tal 

Visar krita 

Figur 6. Exempel, transkription och kodning av anmodade språkbruksfunktioner för fråga 2.   

Tredje forskningsfrågan 

För att besvara den tredje forskningsfrågan - "vilka skillnader och likheter finns inom utställningarna 

avseende språkbruk och emellan utställningarna när intresse fångas genom språkbruk?" kan jag 

använda svaret till fråga två som underlag för den analys som ska sammanfattas i ett svar på den tredje 

forskningsfrågan.  

Genom de redovisade svaren i löptext för forskningsfråga två och de för forskningsfråga två kodade 

transkriptionerna kan jag sammanställa ett svar om vilka skillnader och likheter som finns inom en 

utställning när intresse fångas genom språkbruk. Inom var utställning söker jag först mönster i 

språkbrukens användning, i både form och innehåll vid var artefakt i utställningen. När jag söker 

skillnader inom en utställning söker jag efter den repetitiva förekomsten av mönster för språkbrukens 
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användning relativt till det totala antalet visiter vid utställningsföremål. Finner jag att det endast 

förekommer ett mönster av språkbruk kommer jag inte att kunna finna några skillnader. När jag söker 

likheter i språkbruk inom en utställning så söker jag återkommande mönster av språkbrukens 

användning vid flera artefakter. När mönstret återkommer minst hälften av eller fler gånger av det 

totala antalet besök vid artefakter i utställningen så kan jag definiera det mönstret av språkbruk som en 

likhet. 

För att besvara frågan om vilka skillnader som finns mellan utställningarna kommer jag att titta på hur 

språkbruken användes för anmodanden och av vem och beskriva dessa skillnader. För att beskriva 

likheter mellan utställningarna kommer jag att titta på strukturerna av användningen av 

språkbruksfunktionerna vid vart utställningsföremål i var utställning och jämföra dessa över 

utställningarna för att finna om dessa liknar varandra. Svaren på den tredje forskningsfrågan redovisas 

i löptext. 

Tolkning 

Tolkning kräver medvetenhet om betydelsen av språket, förförståelsen och teoretiska antaganden 

(Alvesson & Sköldberg 2008:20). Redan i mitt val av vad jag filmade fanns min tolkning med och den 

genomsyrar alla aspekter i forskningsprocessen. Jag kan inte frånsäga mig att jag använder ett 

perspektiv och därmed inte heller yrka på objektivitet som en entydig spegling av verkligheten från det 

empiriska materialet och inför min analys konstruerar jag data. Tolkningen faller samman med 

beskrivning och analys. I den mån jag kan idka objektivitet får jag ständigt ifrågasätta mitt 

tolkningsarbete och överväga alternativa tolkningar. Jag kan sträva efter neutralitet i min användning 

av språket på en beskrivande nivå, av hur jag beskriver något. Det är dock inte någon avspegling av 

verkligheten som kommer att kunna framvisas i studien, utan en rekonstruktion av ett utsnitt av 

verkligheten (Alvesson & Sköldberg 2008:20-21). I fråga om min förförståelse så har jag själv 

erfarenhet av arbete i förskolan, och jag har under forskningsprocessen kunnat låta mig förvånas. 

Förvåningen, vill jag mena, väcker möjligheten till reflektion. Tolkningsarbetet kräver att jag hela 

tiden är öppen för att väga mina bedömningar mot alternativ för att finna det mest rimliga alternativet. 

Tolkning kan genom systematisk reflektion på flera nivåer vinna kvalitet för empirisk forskning 

(Alvesson & Sköldberg 2008:20).  

Forskningsetiska aspekter 

Metodlitteraturen rekommenderar det frivilliga informerade samtyckeskravet i respekt för den 

enskildes integritet (Holme & Solvang 1998, Cohen, Manion & Morrison 2011). Studier på 

mastersnivå undanräknas kraven i Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) enligt lagändringar som 

infördes år 2008 (CODEX regler och riktlinjer för forskning 2014). Lagen om etikprövning avser 

forskning där subjekt kan utsättas för fysiska ingrepp eller psykisk påverkan, eller där mänskligt 

biologiskt material samlas in alternativt när känsliga individuppgifter behandlas. Även om 

etikprövning inte har skett för denna studie har etiska kodexar konsulterats (se CODEX regler och 

riktlinjer för forskning 2014, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etikkommitté 

1996, Vetenskapsrådet 2011).  

När man använder videoinspelning för att dokumentera (minderåriga) elevers handlingar finns det 

rekommendationer för hur etiska aspekter ska behandlas genom hela processen av studien, i metodval, 

i möte med informanterna, i analysen och under spridning av den färdiga studien (CODEX regler och 

riktlinjer för forskning 2014, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etikkommitté 
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1996). Individskyddskravet innebär att individen som medverkar i forskning ska skyddas mot skada 

och kränkning (Vetenskapsrådet 2011:18). För individskydd finns det fyra huvudkrav som studien bör 

uppfylla; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  Informationskravet innebär att deltagarna informeras om villkoren för 

deltagande, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta deltagandet. 

Samtyckeskravet för denna studie innebär att målsmännens samtycke inhämtas. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som kan vara etiskt känsliga ska skyddas i hanteringen av 

studien. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas för andra ändamål, 

som exempelvis kommersiellt bruk.   

I denna studie har enligt rekommendation båda vårdnadshavarna fått information om studien och 

användningen av videoinspelningen och kunnat samtycka skriftligen. Målsmännens godkännande av 

barnens deltagande i studien (Bilaga 1, Bilaga 2) söktes och erhölls innan själva datainsamlingen 

kunde påbörjas. Följebrevet för godkännande (Bilaga 1, Bilaga 2) hade formulerats i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning angående 

deltagarnas information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande av material, Vetenskapsrådets råd 

om forskning om unga barn samt i följe av deras övriga råd om användning av video (CODEX regler 

och riktlinjer för forskning 2014, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etikkommitté 

1996, Vetenskapsrådet 2002, Vetenskapsrådet 2011). Videoinspelningarna i original och som 

arbetskopior har enbart använts för forskningsändamål och dessa har jag förvarat oåtkomligt för 

obehöriga.  

Följebrevet (Bilaga 1, Bilaga 2) riktade sig mot förskolelärarna, barnskötarna och målsmännen och i 

det informerade jag om syftet (informationskravet), att alla personer i undersökningen skulle 

avidentifieras och inspelningen skulle endast finnas tillgänglig säkert hos mig samt min handledare för 

att förstöras efter studiens avslutning (konfidentialitetskravet, nyttjandekravet) samt att det var 

frivilligt att delta och att deltagarna när som helst skulle kunna välja att gå ur undersökningen 

(samtyckeskravet). I fråga om information till de små barnen så informerades de när jag besökte 

förskolan innan museibesöket. Jag frågade dem om de ville komma och bli filmade av mig på museet. 

Svårigheten med att söka unga barns informerade samtycke till filminspelning diskuteras i litteraturen, 

där forskaren rekommenderas att på ett för barnen förståeligt sätt förklara uppgiften och fråga om 

barnen vill delta (Heath, Hindmarsh & Luff 2010:21). Barnen nickade och svarade jakande. Jag drog 

den slutsatsen att det var osäkert om de yngre barnen kunde förstå vad "filma" innebar. De av 

målsmännen signerade följebreven om etiskt godkännande samlades in innan besöket i utställningen.    

Jag ansökte jag om filmtillstånd vid NRM och fick detta bekräftat. När museet var öppet för 

allmänheten ålades det mig att informera övriga besökare vid museiutställningen om min närvaro och 

uppgift vid besöket. I tidigare forskning på allmänna platser som museer, i andra länder, har man 

informerat allmänheten om pågående filmning genom att ställa upp skyltar (Heath, Hindmarsh & Luff 

2010:24-25). Den möjligheten var inte tillgänglig för mig, så för att informera allmänheten hade jag 

med mig lösa informationsblad och satte upp ett A4-ark på min rygg med text om att videoinspelning 

pågick samt varför. Innan förskolegruppen från Jordgubben kom delade jag informationsblad till 

vuxna besökare som befann sig i, och i närheten av Minidinoutställningen. För regler om filmning på 

allmän plats (som ett museum) konsulterade jag ett juridiskt bolag via deras hemsida samt per telefon 

(Lawline 2014). Huvudregeln är att det inte är olagligt att fotografera alternativt filma på allmän plats. 

I telefonsamtalet med Lawline (2014) fick jag rådet att med sunt förnuft ta hänsyn till allmänheten om 

de undanber sig att bli filmade. Vid Tom Tits Experiment löste vi frågan om filmtillstånd på ett 
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annorlunda sätt. På förslag av och i samarbete med museipersonalen och ansvariga vid Strutens 

förskola så förlade vi förskolegruppens utställningsbesök utanför ordinarie öppettid.  

Tillförlitlighet 

I kvalitativa studier brukar man inte tala om validitet eller reliabilitet. Validitet behandlas då istället 

som giltighet och reliabilitet behandlas som tillförlitlighet (Stensmo 2002). Om min studie kommer att 

nå giltighet beror då på ifall jag argumenterar rimligt för mina val i studien, ifall jag förhåller mig 

kritiskt gentemot den egna studien och ifall jag har varit systematisk vid datainsamling och analys och 

därmed har kunnat undersöka det som jag har avsett att undersöka (Fejes & Thornberg 2009:217-219). 

Den andra aspekten, tillförlitlighet, handlar om huruvida min studie har utförts med noggrannhet och 

om externa forskare och bedömare skulle anse att de skulle kunna få samma resultat av att genomföra 

en studie enligt min använda metod (Stensmo 2002:31-32). Om en studie har en hög grad av giltighet 

får den hög tillförlitlighet, men det motsatta förhållandet är inte möjligt då giltigheten inte kan vara 

högre än tillförlitligheten. Jag har i denna studie tänkt på metodlitteraturens krav på fallstudier, att de 

bör underkastas prövning av exempelvis begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet (Yin 

1994). Intern validitet är endast aktuell när studien är förklarande (Yin 1994). 

Begreppsvaliditet visar giltigheten av hur jag har operationaliserat och tolkat den teori jag använder 

och därmed konstruerat data för analys. Begreppsvaliditeten kan stärkas i fallstudier genom att 

exempelvis använda flera bevis och källor och genom att bygga en beviskedja (Yin 1994). 

Begreppsvaliditeten kan stärkas av en flerfallsstudie, av en replikering där samma resultat 

återkommer. För transparens har jag beskrivit hur jag har operationaliserat termer, hur jag har kodat 

och analyserat data. De begrepp för analys som jag använder har hämtats från tidigare studier, där de 

har prövats grundligt. För beviskedjan har jag använt replikering.  

Extern validitet handlar om möjligheten till generalisering och i en komparativ etnografisk fallstudie 

som föreliggande studie generaliserar man inte i en statistisk mening. Man kan istället generalisera i en 

analytisk eller teoretisk mening (Cohen, Manion & Morrison 2011:294, Esaiasson et.al 2007:182, Yin 

1994). Den analytiska generaliseringen av teorin, tesen, hypotesen eller slutsatsen ska då istället 

appliceras på andra situationer (Yin 2014). Värdet av fallstudiemetodens generalisering i analytisk 

mening ifrågasätts ibland i metodlitteraturen. Att fallstudiemetoden använder sig av strategiska urval 

och inte generaliserar till en population skulle då, enligt en linje i den kritiska argumentationen, 

positionera fallstudiemetoden hierarkiskt lägre i förhållande till experimentell metod som använder 

statistisk generalisering (se Esaiasson et.al 2007:180-183). I litteraturen har den typen av argument 

bemötts genom problematiseringar av det konventionella synsättet på fallstudiemetodiken (se 

Flyvbjerg 2003).     

Hur jag kan replikera i studien kommer att kunna påverka både begreppsvaliditeten och den externa 

validiteten. Föreliggande studie är en komparativ etnografisk fallstudie. I flerfallsstudier kan 

replikering ske i två former, som antingen direkt replikering eller teoretisk replikering (Yin 1994).  

När resultaten av fallen upprepas föreligger direkt replikering och när resultaten av fallen skiljer sig åt 

föreligger teoretisk replikering. Utfallet av replikeringen bör kunna stärka begreppsvaliditeten 

och/eller den externa validiteten. Då jag jämför inte endast inom, men även mellan fallen i den första 

och andra kontexten bör detta öka graden av giltighet.  
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KAPITEL 5. Resultat 

I kapitlet presenteras först resultaten och analyserna av Minidinoutställningen vid NRM 

(Naturhistoriska Riksmuseet) och sen resultaten och analyserna från TT (Tom Tits Experiment) 

utställningarna Kroppenspåret/Cirkusspåret. För Minidinoutställningen använder jag rubriker som 

refererar till museet genom antingen förkortningen NRM eller TT, sedan utställningens namn och 

därefter benämningen av den artefakt var handlingen tar plats och detsamma gör jag för utställningen 

Kroppenspåret/Cirkusspåret vid Tom Tits Experiment.   

Under rubriken Beskrivning av data presenterar jag deskriptivt data. På en undernivå, under rubriken 

Miljö och artefakt skissar jag upp miljön och den artefakt där aktiviteterna i handlingen tar plats, sen 

gör jag en multimodal beskrivning av handlingen med semiotiska resurser vilken rubriceras 

Multimodal beskrivning. Den beskrivningen besvarar den första delen, det vill säga del a), av den 

första forskningsfrågan som i sin helhet lyder " a) Vilka semiotiska resurser används av barn och 

pedagoger i social interaktion vid utställningarna och b) vilka meningserbjudanden tillhandahålls i 

interaktionen?". 

Sen följer rubriken Analys av data där jag presenterar analyserade svar på forskningsfrågorna.  

Därefter följer underrubriken Meningserbjudanden. Under den rubriken besvaras av en analys den 

andra delen av den första forskningsfrågan, det vill säga del b) av forskningsfråga ett som i sin helhet 

lyder " a) Vilka semiotiska resurser används av barn och pedagoger i social interaktion vid 

utställningarna och b) vilka meningserbjudanden tillhandahålls i interaktionen?". 

Den andra forskningsfrågan som lyder "vilka olika didaktiska val framträder genom språkbruk vid 

utställningarna när förskolegrupperna meningsskapar i verbal anmodan?" som är en analytisk fråga 

besvaras sammanfattande under den följande rubriken Meningsskapande.  

Den tredje forskningsfrågan lyder "vilka skillnader och likheter finns inom utställningarna och emellan 

utställningarna när intresse fångas genom språkbruk?" och den jämförelsen redovisas under rubriken 

Skillnader och likheter i språkbruk inom och mellan utställningarna. Under rubriken Sammanfattning 

och tolkning av resultat redovisar jag slutligen en syntes.  
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NRM/Minidino - pekplatta 

Beskrivning av data  

Miljö och artefakt 

 

Figur 7. Pekplatta 

Mitt i utställningslokalen finns ett lågt grönmålat podium som fungerar som en utställnings-ö och den 

är kantad av olika artefakter. Mitt på dess högra långsida finns en pekplatta inkapslad i en grön ram, 

vinklad utåt besökarna. Programmet visar på bildskärmen "Minidino" som överskrift i grön text mot 

en grå bakgrund följt av en rad med sex bildsymboler vilka fungerar som pekknappar. Längst ned på 

sidan visas en vit ruta till vänster med skriftspråklig text och ytterligare bildsymboler i en grön ruta till 

höger. Programmet handskas via tryck på bildsymbolerna. Bakom pekplattan står ett par små modeller 

av dinosaurier mot en fond av gröna blad.  

Multimodal beskrivning 

Pedagogen går fram till en pekplatta tätt följd av barnen som uppmanas att titta på den. Pedagogen står 

tätt intill pekplattan och barnen trängs framför den och sträcker sig upp för att kunna se. Pedagogen  

högläser frågor och pekar mot pekplattans bildsymboler och trycker för att "bläddra" på pekplattan. 

Barnen får svara verbalt på frågorna och pedagogen trycker på svarsalternativen på pekplattan. 

Frågorna är utformade som flervalsfrågor med tre svarsval och pedagogen ger barnen verbal 

återkoppling av deras svar, ofta med emfas. Frågorna handlar om dinosauriernas levnad och livsvillkor 

och den första frågan ställs om hur många fingrar en dinosaurie hade. 

Barnen trängs framför pekplattan och ett par av barnen anmärker att de inte kan se, i respons på detta 

omformulerar pedagogen deras påståenden till en retorisk fråga. Pedagogen håller blicken mot 

pekplattan och lutar sig lätt fram mot den men växlar blicken mot barnen när hon kommunicerar i 

direkt tilltal med enskilda barn. Under aktivitetens gång tar pedagogen vid två tillfällen barn i famnen 

och lyfter upp dem, så att de ska kunna se pekplattan. Den första frågan som ställs handlar om 

dinosauriers fysik och den andra frågan handlar om dinosauriers diet.  
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Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

01:38,10 Pedagog1: Då får vi ta nästa då. 

 

Pedagog1 håller barn3 i famnen, över 

knät. Hen sträcker fram fingret mot 

pekplattan och trycker på den. 

01:40,10 Pedagog1: Vad ÅT tyrannosarius, vad åt 

han? Åt han blad? Åt han fisk, eller åt han 

kött? 

Barnen tittar på pekplattan. Pedagog1 

pekar på pekplattans tre bilder, en i taget.  

01:50,10 Barn6: Kött. 

Pedagog: Kött, tror du, barn6?... 

 

Pedagog1 böjer sig, släpper ned  barn3, 

ser på barn6. Tittar tillbaka på pekplattan 

och trycker sen på pekplattan. 

01:53,60 Pedagog1: Nej, det var faktiskt inte rätt.  Pedagog1 ser på plattan och tittar sen på 

barn6.  

01:57,30 Pedagog1: Försök igen, vad tror du då 

barn7? 

Barn7: Fisk. 

Pedagog1 ser på barn7. Barn3 sträcker 

fram hand mot pekplattan, drar tillbaka 

handen.  

01:59,40 Pedagog1: Tryck på fisken då!  

 

Barn7 sträcker fram hand och pekfinger 

mot pekplattan. Barn7 trycker på platta 

02:02,70 Pedagog1: Nej det var inte rätt. Försök 

igen. 

Pedagog1 tittar till på barn7. 

02:06,30 Barn2: LÖV, LÖV, LÖV.  

Pedagog1: Ja, tryck på löven då 

Barn: # 

Barn2 tittar till snabbt mot pedagogen, 

ser sen tillbaka på plattan. Barn2 trycker 

på platta 

02:08, 80 JAAA, det var rätt. Pedagog 1ser på plattan, trycker på 

plattan. Barnen ser på plattan. 

 

Ett par av barnen har under aktiviteten sträckt upp händerna mot pekplattan. Följande fråga handlar 

om hur långa tänder dinosaurier hade. När pedagogen formulerar den tredje frågan om hur 

dinosauriers barn föddes, uppmanar hen ett barn att trycka på svaret på pekplattan och efter det svarar 

barnen både verbalt och trycker på pekplattan. Barn3 räcker upp handen och uttrycker att hen vill 

besvara frågan genom att verbalt referera till sig själv och ett par andra barn säger att de vill trycka (på 

pekplattan).  

Barn10 uppmanar gruppen verbalt att se på en ljusbild som rör sig över taket. Hen vrider sig runt, 

pekar mot taket, och säger "kolla där uppe" medan pedagog1 backar bort från pekplattan och sätter ned 

barn9 som hen har hållit lyft i famnen. Barn10 upprepar sig.  

 

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

02:56,20 Barn10:Kolla en dinosaurie. 

Pedagog1: JAA, där. Han är ute och GÅR. 

 

Barn10 pekar mot taket. Barn2 och 

barn3 tittar på barn10 och sen upp mot 

taket. 

Pedagogen fortsätter strax med frågorna som syns i text och bild på pekplattan.  

Multimodala ensembler orkestreras av tal som i frågor, uppmaningar och i direkt tilltal auditivt, 

kombinerat med gestik och blickar och med emfas på ord. Både barn och pedagogen använder 
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semiotiska resurser som rörelse av kroppen, tal, blick, gester som att peka och taktil beröring som att 

trycka på pekplattan. Pedagogen använder dessutom taktil beröring då hon vid ett par tillfällen lyfter 

upp barn i famnen. Emfas i talet används vid tillfällen av både pedagogen och barnen. Av 

utställningens artefakter finns också visuella semiotiska resurser och av pekplattan en taktilt tillgänglig 

semiotisk resurs. 

Analys av data  

Meningserbjudanden 

På en övergripande nivå är den överordnade handlingen i interaktionen en frågestund vid en pekplatta. 

I sekvensen sker flera handlingar parallellt, pedagogen tar del i två överordnade handlingar, hen läser 

pekplattans text och hen inleder ett samtal med barnen. En artefakt eller något ting, som en pekplatta 

är en fryst handling och därmed alltid en överordnad handling. Vid tillfällen kommer pekplattans text i 

förgrunden för pedagogens uppmärksamhet när hen flera sekunder läser under tystnad och då skjuts 

samtalet med barnen till mellangrunden. De semiotiska resurser som pedagogen använder för att 

kunna hantera plattan är blick, gest och taktil beröring. Pekplattan med dess text och symboler har 

meningserbjudanden för pedagogen om vad hen ska tala om och om hur hen ska hantera pekplattan. 

Pekplattans bildsymboler är meningserbjudanden för barnen.  

I interaktionen med barnen talar pedagogen om var de alla kan titta på pekplattan, sen ställer hen oftast 

flervalsfrågor till barnen, "Hur många fingrar hade Tyrannosarius Rex? Hade han fyra? Eller hade han 

tre? Eller hade han två?" och ger återkoppling på barnens yttranden. Pedagogens meningserbjudanden  

kombineras av tal, gester som att peka, taktil beröring och blick när hen talar med barnen och 

samtidigt hanterar pekplattan. Gruppen inbjuds verbalt till att vara deltagande i att besvara pekplattans 

meningserbjudanden, "Nu provar vi igen. Där."  säger pedagogen samtidigt som hen trycker på 

pekplattan. Ibland använder pedagogen direkt tilltal med egennamn. Barnen besvarar frågorna verbalt 

samtidigt som de har ett visuellt fokus på pekplattan. Barnens verbala svar blir för läraren 

meningserbjudanden för hur hen ska trycka på pekplattan, då den kräver inmatningar av svar i form av 

tryck på bildsymboler. När pedagogen formulerar den andra frågan, använder hen i tillägg till talet 

ännu en semiotisk resurs, emfas. Pedagogen lägger emfas på verbet i frågan "Vad ÅT tyrannosarius, 

vad åt han?" vilket jag uppfattar att hen gör för att skapa intresse och uppmärksamhet hos barnen, 

kring ett meningserbjudande om dinosauriers kost. När pedagogen direkt efter yttrandet pekar på 

pekplattans svarssymboler påvisar hen ett visuellt meningserbjudande för barnen. Detta gör hen 

samtidigt som hen utvecklar frågan "Åt han blad? Åt han fisk eller åt han kött?". Under samtalet om 

dinosauriers diet uppmanar pedagogen ett barn att använda pekplattan då hon säger "Tryck på fisken 

då!". Uppmärksamheten styrs då mot pekplattan när pedagogen erbjöd ett meningserbjudande om hur 

barnen skulle kunna använda pekplattan. Efter den instruktionen börjar barnen röra vid och trycka på 

pekplattan, ett uttryck för att uppmärksamhet på pekplattan. Redan tidigare har barnen sträckt fram 

händerna mot pekplattan, vilket jag förstår som motiverade tecken av deras intresse och 

uppmärksamhet för den frysta handlingen. I interaktionen med barnen konstruerar pedagogen modal 

densitet av intensitet (MI). Talet som semiotisk resurs är nödvändigt för interaktionen och blir den 

semiotiska resurs som är intensiv i den modala densiteten. Taktil beröring och rörelse används för att 

göra meningserbjudanden tillgängliga för barn när pedagogen vid ett par tillfällen lyfter upp barn i 

famnen så att de ska kunna se pekplattan. Av barnens korta längd och pekplattans placering så var det 

ett tillkortakommande i den frysta resursens tillgänglighet. Barnens användning av semiotiska resurser 

i interaktionen, av talyttranden,  konstruerades  av den övergripande överordnade handlingen med 

modal densitet av intensitet (MI).  
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Av ett visuellt meningserbjudande formar barn10 en egen överordnad handling. Det var en ljusbild 

som plötsligt visades i taket och barn10 påpekar detta med semiotiska resurser som tal, följt av gestik 

och kroppsrörelse, barnet erbjuder ett meningserbjudande om var gruppen kan titta och vad de kan se. 

Detta uppmärksammas av några andra. Ett par barn svarar med att följa med i blickriktningen och 

pedagogen svarar verbalt med ett meningserbjudande om vad ljusbildens symbol gör. För hela 

förskolegruppen framstod handlingen som en parallell handling, den avbröt inte pedagogens 

överordnade handling. 

Meningserbjudanden tillhandahålls av flera olika semiotiska resurser, visuellt, verbalt och taktilt om 

var man kan se, vad man kan se och vad man kan göra med en pekplatta. Barnen verbaliserar också  

meningserbjudanden om att de inte kan se. Med de verbala frågorna erbjuds barnen 

meningserbjudanden för att tänka på och tala om faktakunskap kring dinosauriernas liv och livsvillkor, 

som dinosauriers fysik, kost, fortplantning och hur de dog ut. Svarsalternativen till frågorna finns 

tillgängliga i visuell symbolisk form av bilder på pekplattan och de var i sig meningserbjudanden för 

taktil beröring. Dessa symboliska bilder skulle på egen hand inte kunna erbjuda mening likvärdiga 

med de av pedagogen verbaliserade meningserbjudandena.  

Meningsskapande 

Det expressiva och det analyserande språkbruket används inte alls under denna aktivitet. Barnen 

använder inga yttranden av det prövande/sökande språkbruket. I kodning av pedagogens anmodande 

språkbruk återfanns tio prövande/sökande yttranden, tio instruerande och tre beledsagande. I kodning 

av barnens anmodande språkbruk fanns inga prövande/sökande yttranden, men 14 instruerande 

yttranden och två beledsagande. Jag har funnit svårigheter i valet av att koda vissa yttranden som 

antingen instruerande eller beledsagande, då det fanns yttranden som visserligen refererade till en 

tidigare utsaga men samtidigt var så utformade att de gav ett nytt förslag om något.   

Pedagogen använder återkommande ett instruerande språkbruk följt av ett prövande/sökande 

språkbruk. Pedagogens instruerande språkbruk var deiktiskt, det vill säga att det var utpekande uttryck 

och uppmaningar. Nästan alla yttranden i det instruerande språkbruket refererar till pekplattans 

symboler eller att man kan trycka på plattan. Barnen står trångt och pekplattan är placerad högt i 

förhållande till treåringarnas längd. Med det instruerande språkbruket skapas intresse för pekplattan. I 

svar på pedagogens uppmaningar av det instruerande språkbruket, där hen anger var barnen kan titta, 

svarar några av barnen meningsskapande, då de talar om att de inte kan se. Pedagogen bemöter detta 

med ett instruerande språkbruk, dels retoriskt och så att hen talar om vad hen gör med pekplattan "nu 

tryckte vi...". (Dessa talyttranden motsvarade inte helt vad som fanns tillgängligt i det visuella som en 

semiotisk resurs tillgänglig för barnen och pedagogen lyfte strax därefter upp ett par barn i tur och 

ordning för att tillgängliggöra det visuella för dem).   

I det prövande/sökande språkbruket läser pedagogen upp (i nio fall av tio) slutna flervalsfrågor. I det 

prövande/sökande språkbruket ställs frågorna som är knutna till de föregående instruktionerna. Av 

språkbruket ställs det didaktiska tillvägagångssättet upp av slutna frågor vilka används för att fokusera 

på ämnesinnehållets fakta och det skulle kunna förstås som diagnosticerande av barnens kunskaper, då 

artefakten användes tidigt vid utställningsbesöket. (I utställningen fanns flera artefakter och montrar 

som där ämnena för frågorna fanns representerade, men dessa hade barnen inte haft tillgång till vid 

denna tidspunkt). Med frågorna vidgas fokus för barnens intresse, från pekplattans fysiska 

framträdande till ämneskunskaper om dinosaurier. Barnen besvarar frågorna korthugget med ett 

instruerande språkbruk som exempelvis "kött" eller "fisk". Barnens meningsskapande ställdes då upp 

ifrån de val de av eget intresse kunde göra utifrån frågornas svarsalternativ. Det beledsagande 
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språkbruket används marginellt, en gång för att fånga visuell uppmärksamhet och en gång som ett 

retoriskt yttrande.  

NRM/Minidino - urfågel 

Beskrivning av data    

Miljö och artefakt  

 

Figur 8. Urfågel, stiliserad ljusbild av dinosaurie och sovande dinosaurie. 

Vid utställningspodiets högra sida finns en inglasad uppstoppad fågel. Dess fjädrar är mörkt grå, den 

har långa svansfjädrar och den sitter på en gren med utspärrade vingar, som redo för flykt. Fågelns 

näbb är öppen och visar små vassa tänder. Miljön är föränderlig, under aktiviteten framför urfågeln 

uppträder en ljusbild som rör sig över väggar och tak, den visar konturerna av en dinosaurie. Efter 

urfågeln, vid kortsidan av podiet ligger en modell av en grönmönstrad sovande dinosaurie i storlek av 

en mellanstor hund.   

Multimodal beskrivning  

Gruppen står framför en uppstoppad urfågel som barn2 kommenterar. Pedagog1 som står bakom 

barnet böjer sig fram för att höra bättre och ber barnet att upprepa. Efter att ha utbytit ett par meningar 

framträder det en projicerad ljusbild över taket/väggen som blir föremål för barnens och båda 

pedagogernas uppmärksamhet. Barn1 påkallar att "fröken" ska titta på den samtidigt som hen vrider 

sig och ser på pedagogen samt pekar mot taket. Pedagog1 kommenterar ljusbilden, som föreställer en 

dinosaurie. Flera barn pekar ut ljusbilden och kommenterar var den är på väggen och barn1 gör 

detsamma ännu en gång.  

 

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

03:44,70 Barn1: Titta där fröken. 

Pedagog1: Oj. Han ser nästan ut som 

trädet. Eller hur? Han kunde gömma sig 

bra där. 

Barn1 pekar mot tak, vrider sig ser på 

pedagog1.  

Pedagog1 tittar upp mot taket. Barn1 

tittar mot ljusbilden.  

03:52,10 Flera barn unisont: Där. Flera barn pekar mot taket, barn1 vrider 
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sig och tittar på pedagog1. 

03:53,20 Barn1: Däruppe. Barn1 pekar mot tak, och tittar mot 

pedagog1. 

 

Pedagog2 stiger fram mot utställningspodiet, ser på barnen, pekar och frågar om barn1 ser den och 

blickar upp mot ljusbilden. Flera barn ser mot taket och barn1 kommenterar ännu en gång var 

ljusbilden befinner sig och ser mot den. Pedagog1 kommenterar var den flyger och dess utseende. 

Barn2 kommenterar "där, där" men pekar mot en artefakt längre bort vid podiets kant. Pedagog1 följer 

med i blick och kommenterar att det är någon som ligger och sover. Pedagog1 tittar till på barn2 och 

barn3 och ställer några frågor om vad det kan vara, barn3 svarar och pedagog1 föreslår med en fråga 

om de ska gå dit och titta, varvid barn3 svarar instämmande och nickar.  

De semiotiska resurser om används av barnen är tal, blick, gestik som att peka och rörelse. Två 

pedagoger deltar i samtalet framför en urfågel och både pedagog1 och pedagog2 använder tal, blick 

och rörelse. Gestik används också av pedagog2. Auditivt och verbalt av tal, i frågor, uppmaningar och 

i påståenden, kombinerat med utpekande gestik, rörelser och blickriktningar orkestreras multimodala 

ensembler. Utställningens artefakter finns närvarande som visuella semiotiska resurser. 

Analys av data 

Meningserbjudanden 

Den överordnade handlingen som pågår vid en urfågel, är på en övergripande nivå ett konversation om 

vad man kan upptäcka och känna igen av artefakter i utställningen. Flera parallella och överordnade 

handlingar pågår under samtalet, ur både barnens och pedagogernas perspektiv. Ur barn2s perspektiv 

initieras en överordnad handling som ett samtal med pedagog1 kring en urfågel. Ur barn1s perspektiv 

initierar hen själv en överordnad handling kring en ljusbild i taket. Barn2 initierar ånyo en överordnad 

handling från det egna perspektivet. Pedagog1 finns hela tiden med som deltagande utifrån den 

övergripande överordnade handlingen av en konversation med flera teman på den övergripande nivån.  

Barn2 initierar ett samtal med pedagog1 verbalt, där hon erbjuder ett meningserbjudande om att fågeln 

är känd för henne; "Den där har jag sett". Som en fryst överordnad handling står en uppstoppad urfågel 

i barnets och pedagogens synfält. För barn2 erbjuder den uppstoppade fågeln ett meningserbjudande i 

det att hon visuellt känner igen den. Pedagog1 svarar barnet verbalt, och böjer sig fram emot barnet. 

Att pedagogen lutar sig fram emot barnet kan förstås som ett motiverat tecken, för att höra bättre. I 

samtalet dem emellan skapas modal densitet av intensitet (MI) av tal.  

När en projicerad ljusbild framträder och rör sig över väggarna, i sig en överordnad handling, fångar 

den uppmärksamhet som ett visuellt meningserbjudande. Då ändras konversationens tema och flera i 

gruppen deltar i interaktionen där kommunikationen förtätas. Pedagog2 säger "## ser, ser du den?" 

 och flera av barnen använder tal, gestik, rörelse och blick för att se, lokalisera, känna igen och 

definiera ljusbilden, och i detta erbjuder både pedagog2 och barnen meningserbjudanden. Själva 

pekandet ligger för den modala densiteten lika mycket i förgrunden som talyttrandena. Modal densitet 

skapas då av intensitet (MI). Pedagog1 följer ljusbilden med blick och kommenterar den med verbala 

yttranden, ur hens perspektiv skapas modal densitet av intensitet (MI) där tal är den viktiga semiotiska 

resursen i kommunikationen. 

Barn2 upptäcker en annan artefakt som ett meningserbjudande i utställningen, barnet säger "där, där" 

och pekar, ett meningserbjudande som fångar pedagog1s uppmärksamhet, då hen följer med i blick. 
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Barn2 skapar då modal densitet av intensitet (MI), när gestik vävs samman med tal. Pedagog1 blickar 

till på barn2 och barn3, ställer en sluten fråga till dem som ett meningserbjudande vilket erbjuder 

barnet att definiera artefakten. Pedagog1 skapar modal densitet genom blick och tal, där tal 

strukturerar blick, i intensitet (MI) och barn3 besvarar pedagogen likaså med tal som stöds av blick 

och en rörelse som att nicka vilket också skapar modal densitet av intensitet (MI). Under hela den 

övergripande överordnade handlingen tillgängliggörs visuella meningserbjudanden och verbalt, med 

hjälp av gestik skapas uppmärksamhet och meningserbjudanden kring vad man kan upptäcka, peka ut 

och känna igen samt definiera i utställningen.     

Meningsskapande 

I kodning av pedagogens anmodande språkbruk fanns ett instruerande och sex beledsagande. I barnens 

anmodande språkbruk återfanns sju yttranden av instruerande karaktär och ett beledsagande. Det 

analyserande och det expressiva språkbruket är frånvarande bland de anmodande yttrandena.  

Det är ett barn som initierade samtalet med pedagog1, då med ett instruerande språkbruk. Barnet 

berättar vad hen ser, en urfågel som hen känner igen. Pedagog1 svarar beledsagande med att 

meningsskapa om att hen inte hör. Barnet återupprepade yttrandet med det instruerande språkbruket i 

meningsskapande vilket följdes upp åter igen beledsagande av pedagog1, retoriskt meningsskapande, 

men temat om en urfågel utvecklades inte. Under aktiviteten ändras temat för diskussionen. Flera barn 

och barn1 använder det instruerande språkbruket för att tala om var de alla kan titta. Barnens 

anmodanden avlöser varandra, orden "där" i kombination med rörelser av pekande armar duggar tätt 

av deltagarnas intresse och uppmärksamhet, och pedagog2 meningsskapar i ett prövande/sökande 

språkbruk retoriskt för att gruppen ska kunna se och upptäcka. Meningsskapandet centreras kring var 

man kan se en dinosaurie. Objektet för barnens och pedagog2s intresse är en ljusbild av flyktig 

karaktär, den visas på väggen några sekunder, för att försvinna och åter dyka upp på en annan vägg i 

rummet. Av tidsintervallen görs samtalet kring det objektet mer tillgängligt för upptäckande 

meningsskapande än meningsskapande reflektion.  

Barn2 meningsskapar om upptäckten av en artefakt och pedagog1 gör en ansats till ett 

meningsskapande samtal med yttranden där det beledsagande språkbruket används. Under den här 

aktiviteten ter det sig som om det visuella belägrar språkbruket.  

Pedagog1 använder ett beledsagande språkbruk som där yttranden visserligen är formulerade i 

frågeform. Hen ägnar sig åt att bekräfta att barnen ser vad som är visuellt tillgängligt och till att 

definiera vad det är som de ser. Ur den verbala aktiviteten framkommer didaktiska val där pedagog1 

kan bekräfta och definiera vad det är som barnen i polyfoni upptäcker.   
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NRM/Minidino - diorama yngre krita 

Beskrivning av data  

Miljö och artefakt 

 

Figur 9. Diorama yngre krita. 

Dioramat av yngre krita är ett inglasat diorama. I förgrunden av landskapet står en dinosaurie bland 

klippblock och lera och framför den vid ett träd en mindre dinosaurie. Vegetation i förgrunden består 

av ormbunkeliknande växter och spridda kala träd med flikade blad. I mellangrunden syns en flod där 

en handfull dinosaurier befinner sig och ett kargt landskap målas upp i bakgrunden där berg tornar upp 

mot en molnig men blå himmel. Vid den yttre kanten vid dioramat finns en text på både svenska och 

engelska "Landskap från yngre krita. Känner du igen några växter från naturen idag?".  

Multimodal beskrivning 

Barnen står tätt framför glasrutan och pedagog1 står vid högra kanten av dioramat. Pedagog1 och 

barnen ser på dioramat, pedagog2 är också närvarande, bakom barngruppen. Alla tittar in i dioramat.  

Pedagog1 inleder med att ställa en sluten fråga till barnen. Några av barnen talar om att de inte kan se 

och när barnen besvarar frågor så svarar de kortfattat. När barnen inte ger det förväntade svaret 

elaborerar hen ämnet i återkopplingen, pekar på växten som hen vill uppmärksamma och kvalificerar 

ånyo meningserbjudandet frågan med flervalssvar.  

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

05:56,60 Pedagog1: Ska jag visa dig, vad är det för 

träd som står längst bak där, var kan man 

hitta sådana träd? 

Barn 4: # 

Pedagog1 pekar in i dioramat. Barn5 

trycker handen mot glasrutan. Barnen 

tittar in i dioramat. 

Barn4 tittar till på pedagogen. 

06:03,60 Pedagog1: De kallas för palmer, var kan 

de växa för någon stans? 

Barn3: Däruppe. 

Barnen ser in i dioramat.  

 

Barn3 stoppar fingrar i munnen.  

06:09,70 Pedagog1: Växer de där det är varmt eller 

kallt, eller? 

Barn5: Varmt. 

Barnen ser in i dioramat. Barn6 vrider 

huvud höger - vänster. 

06:13,60 Pedagog1: Ja. Oftast brukar palmer trivas Barnen ser in i dioramat. 
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i varma länder.  

 

Barn3 och barn6 kommenterar vad det är som de ser i dioramat av landskapets natur och det besvaras 

retoriskt av pedagogen. När barn3 kommenterar detaljer i dioramat knackar barnet också på glasrutan. 

Barn3 påbörjar en fråga och lutar huvudet mot glasrutan varvid pedagogen handfast rättar till barnet 

och fortsätter ställa frågor till barnen för deras uppmärksamhet, om dinosauriens (den i dioramats 

förgrund) diet. Ett par gånger rättar pedagogen till barn3 när barnet trycker huvudet mot dioramat och i 

slutet av aktiviteten säger pedagogen till barn3 att hen inte får banka på rutan.  

De semiotiska resurser som används och orkestreras i multimodala ensembler av pedagogen är dels 

auditiva, som talet, i kombination med blickar, gestik som att peka och rörelse genom att flytta på ett 

barns kroppsposition. Barnen talar, använder blickriktningar, pekar och använder gestik som att nicka 

jakande. Barn3 använder rörelse då hen både knackar och pekar flera gånger på glasrutan. 

Utställningens artefakter finns närvarande som visuella semiotiska resurser. 

Analys av data 

Meningserbjudanden 

På en övergripande nivå är den överordnade handlingen i interaktionen ett samtal om föremålen i ett 

diorama med flora och fauna av yngre krita. Flera parallella handlingar pågår, pedagogen 

uppmärksammar barn3 i en för pedagogen parallell handling och för barnet, ur barnets egna 

perspektiv, en egen överordnad handling. Av dioramat erbjuds meningserbjudanden visuellt. Ett barn 

talar om att hen inte kan se, och det får hon upprepa några gånger innan det antas som ett 

meningserbjudande. Pedagog1 skapar meningserbjudanden då hen ställer frågor till barnen. Hen ger 

anvisningar verbalt och genom taktil beröring för hur barnen ska stå och titta på dioramat. 

Uppmärksamhet styrs i frågor  mot faktakunskap, då om flora och fauna i dioramat som kan kännas 

igen och klassificeras, som meningserbjudanden. Pedagogen använder blick och tal i 

kommunikationen. Gester som att peka kan fånga visuell uppmärksamhet och används för att stödja 

yttranden om specifika djur och växter i dioramat, när pedagogen säger "...träd som står längst bak 

där..." och "...den där stora dinosaurien..."  vari ordet "där" fungerar som ett påvisande ord. Ur 

pedagogens kommunikativa perspektiv skapas modal densitet av intensitet (MI) då talet stöds av andra 

semiotiska resurser.  

Pedagogens meningserbjudanden ställs genom frågor. Ett verbalt meningserbjudande handlade om 

dioramats växter och var de kunde växa. Syftningen i den verbala sammanställningen framstår inte 

klart för barnen.  Ett annat verbalt meningserbjudande handar om en klassifikation av dinosaurier som 

antingen växtätare eller köttätare. Båda dessa meningserbjudanden utvecklades successivt och i dialog 

med barnen, då pedagogen omformulerade frågorna. "Vad tror ni den här dinosaurien äter, äter de 

gräset som är här, eller..." varvid flera barn svarade "träd". Pedagogen fortsatte "Äter de träden" då 

barnen svarade med nickningar och hummade unisont. "Kanske är, vad...vad kallas, vad kallas de 

dinosaurier som äter växter? Eller djur som äter växter?" Av detta uppfattar inte barnen syftningen 

med frågan utan svarade "Djur". Åter formulerade pedagogen om frågan "Är de växtätande eller 

djurätande?". Barn3 och barn6 verkar ha uppmärksamhet på dioramat, då de skapar egna 

meningserbjudanden verbalt om vad de ser däri, vilka besvaras av pedagogen..   

   

Dioramat är en fryst handling och därmed en överordnad handling i sig. Utifrån dioramats 

meningserbjudande svarar barn6 med påstående om vad hen ser i dioramat. Barn3 uppmärksammar 
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också denna överordnade handling av dess visuella meningserbjudande och kommenterar verbalt 

dioramat av egen visuell uppmärksamhet flera gånger. Barn3 använder förutom talet olika rörelser 

som semiotiska resurser då barnet flera gånger knackar på dioramats glasruta och trycker huvudet mot 

rutan. Barn3 kommunicerar, av min uppfattning genom en lek och skapar tecken som för barnet själv 

är motiverade tecken. Det är möjligt att barn3, ur sitt egna perspektiv skapar en lek som en överordnad 

handling, där tal, rörelser och knackningar på glasrutan konstruerar modal densitet av komplexitet 

(MK). Ur pedagogens perspektiv konstruerar barn3 modal densitet av intensitet (MI). Barnets rörelser 

mot glaset med knackningar uppmärksammas av pedagogen, då pedagogen använder den taktila 

semiotiska resursen som ett meningserbjudande för att "rätta till" barn3 och det uppfattar jag som en 

instruktion till barnet, ett meningserbjudande om att stå stilla.  

Meningsskapande 

I språkbruket använder pedagogen sju prövande/sökande funktioner medan barnen inte alls använder 

denna funktion. Pedagogen nyttjar ett instruerande språkbruk två gånger och barnen gör detsamma 

elva gånger. Barnen använder inte alls det beledsagande språkbruket men pedagogen använder det två 

gånger. Det analyserande och det expressiva språkbruket är frånvarande bland de anmodande 

yttrandena. Något yttrande har varit svårt att koda då det kunde förstås som både beledsagande och 

instruerande.  

Pedagogen och barnen står tätt framför ett diorama av yngre krita och ser på det. Vid dioramat finns en 

text som föreslog frågan om vilka växter som kunde kännas igen. Pedagogen inledde samtalet med ett 

prövande/sökande yttrande om växter, barn3 svarade med ett instruerande yttrande men gav "fel" svar, 

vilket kan tyda på att barnets intresse är fokuserat på något annat för meningsskapande än det som 

pedagogen åsyftade. Det är pedagogen som leder gruppens samtal och ämnesval att tala om, genom 

frågor. Den första frågan handlar om växtlivet och allt eftersom barnen inte förstår pedagogens 

syftning med frågorna, så formulerar hen om de prövande/sökande yttrandena, hen kvalificerar 

frågorna genom att bygga in antydningar i frågorna och genom att erbjuda svarsvalsmöjligheter i 

frågorna. Pedagogen förtydligar ur sitt perspektiv det som är av intresse. Även om barnen inte 

uppfattar frågornas syftning rätt så skapar frågorna intresse hos barnen eftersom de besvarar dem. 

Barnens verbala meningsskapande i det instruerande språkbruket tog sig uttryck genom kortfattade 

svar som "varmt", "träd" och "djur".  

Nästa tema som pedagogen introducerar i ett prövande/sökande språkbruk handlade om dinosauriers 

diet. Även där leder pedagogen barnen vidare med ytterligare omformulerade prövande/sökande 

yttranden för barnens styra barnens intresse och meningsskapande. Frågorna konstrueras med 

antydningar och svarsvalsmöjligheter varifrån barnen verbalt meningsskapar i kortfattade svar. Temat 

konkluderas i en klassifikation av växtätande dinosaurier (i ett instruerande språkbruk) vilken inte 

fungerar som en anmodan.  

Med pedagogens prövande/sökande språkbruk av slutna frågor syns didaktiska val som dels verkar 

diagnosticerande samt stöttande och lotsande när frågorna och instruktionerna successivt kvalificeras 

för barnen.     
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NRM/Minidino - diorama yngre jura 

Beskrivning av data  

Miljö och artefakt 

 

Figur 10. Diorama yngre jura. 

Dioramat av yngre jura är ett inglasat diorama. Förgrunden ramas in av mycket i omkrets stora och 

höga träd samt tunnare avbetade stammar, den steniga marken täcks av ormbunkeliknande växter. I 

främre mellangrund befinner sig en dinosaurie med kort nacke. Längre bak i mellangrunden finns en 

handfull långnackade dinosaurier i olika storlekar. Landskapet i bakgrunden tonar mellan roströda och 

guldgula färger mot en blånande och molnig himmel. På utsidan av dioramat finns en text på både 

engelska och svenska "Landskap från yngre jura. Tror du att träden var så här stora?".  

Multimodal beskrivning   

Till skillnad från hur barnen har stått vid tidigare artefakter har de här ställts upp i en form av en 

halvmåne med distans från dioramat, båda pedagogerna är placerade så att de kan ha direkt 

ögonkontakt med barnen, de flankerar dioramat på varsin sida. Pedagog2 lutar sig framåt och 

pedagog1 sitter på huk.  

Pedagogerna turas om att tala till barnen, om dinosaurier som är vegetarianer och vad vegetarianer är. 

Påståenden sätts samman i meningar som består av flera satser för att skapa och fånga uppmärksamhet 

om dinosaurier som vegetarianer. Pedagogerna har ögonkontakt med barnen när de talar, pedagog1 

blickar emellan yttrandena till på dioramat. Barnen som är tysta, vrider på sig, ser sig omkring medan 

några barn ser mot pedagog1 och dioramat. Några barn sitter på golvet och ett barn lutar sig fram på 

golvet och ser rakt ned. Barnen verkar trötta och okoncentrerade. Pedagog1 ändrar tema för 

konversationen och börjar berätta om utgrävningen i utställningen för gruppens gemensamma 

uppmärksamhet, och hur man ska sitta i den utgrävningen. Hen inbjuder barn1 till samtal, med blick 

och direkt tilltal.  

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

08:09,20 Pedagog1: Vet ni att det finns en...  

sandlåda här.... Eller hur barn1? Och i den 

sandlådan måste man sitta still. Så kan 

man se vad man kan hitta under sanden. 

 

Pedagog1 ser på barn1. Pedagog2 

sträcker sig upp. Barnen står stilla.  
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Kanske finns någonting  där. 

Barn1: Ben. 

08:25,90 Pedagog1: Vad sade du? Pedagog1 ser på barn1 och barn1 ser på 

pedagog1.  

08:27,00 Barn1: Ben.  

Pedagog1: Finns det ben där? 

 

Pedagog1 ser på barn1. Barn1 nickar 

jakande.    

 

Båda pedagogerna använder dels auditiva semiotiska resurser som tal, därtill blick och rörelse och 

barnen använder samma semiotiska resurser och gestik. Pedagogerna orkestrerar multimodala 

ensembler genom påståenden, instruktioner och frågor med direkt tilltal och det kombineras med 

huvudrörelser och blickar. Utställningens artefakter finns närvarande som visuella semiotiska resurser 

men på någon distans från barnens synvinkel.     

Analys av data 

Meningserbjudanden 

En överordnad handling av en berättelse och konversation genomförs vid ett inglasat diorama av yngre 

jura. Både pedagog2 och pedagog1 använder talyttranden och riktar blicken mot barnen när de talar. 

Båda pedagogerna använder tal och blick i interaktion med barnen där talet som en huvudsaklig 

strukturerande semiotisk resurs för blicken skapar modal densitet av intensitet (MI). Pedagogerna 

fokuserar visuell uppmärksamhet på barnen och verbal uppmärksamhet på en kategori av dinosaurier 

(vegetarianer), som meningserbjudanden. Barnen är tysta, av pedagogernas tal som en berättelse 

"svarar" de genom att lyssna. Barnen använder också blicken och rörelse av kroppen som semiotiska 

resurser. Många av barnen i gruppen rör markant på sig och ser sig omkring. Det är möjligt att barnen 

lyssnar men alla barn besvarar inte pedagogernas blickar vilket här skulle vara en indikation på 

uppmärksamhet av kulturell tradition i lärande uppmärksamhet i en västerländsk kultursfär.   

Berättandet övergår till konversationen då pedagog1 bjuder in barn1 i ett samtal genom direkt tilltal 

och blick, för att fånga barnets uppmärksamhet. Pedagog1 fokuserar då uppmärksamhet på vad man 

kan finna vid nästa artefakt, med en verbal antydan "...Så kan man se vad man kan hitta under sanden. 

Kanske finns någonting där". Barn1 besvarar pedagogen med tal och blick, tecken på uppmärksamhet. 

Med dessa semiotiska resurser där talet strukturerar blicken skapar de då modal densitet av intensitet 

(MI).  Barnet får vara med och skapa ett meningserbjudande om vad som komma ska i utställningen. 

Meningserbjudandet handlar om vad man kan hitta i och hur man ska bete sig vid det nästkommande 

utställningsföremålet. 

Meningsskapande 

De anmodade språkbruksfunktionerna används mest av pedagogerna, de använder den 

prövande/sökande språkbruksfunktionen en gång, tre gånger den instruerande språkbruksfunktionen 

och två gånger den beledsagande språkbruksfunktionen. Barnen, och endast ett av barnen använder 

den instruerande språkbruksfunktionen vid två tillfällen. Det analyserande och det expressiva 

språkbruket fanns inte bland de anmodande yttrandena.  

Barnen står samlade i en halvcirkel framför dioramat av yngre jura, en del barn sitter och en del barn 

står. De båda pedagogerna hukar sig på var sida om dioramat och de har ögonkontakt med barnen och 

pedagogerna anmodar varandra. Pedagog2 är den första som med ett instruerande språkbruk berättar 
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om (dinosaurier som) vegetarianer, hon ser samtidigt på barnen och några barn ser mot dioramat. 

Pedagog1 fortsätter med ett instruerande språkbruk att definiera vegetarianer, det är ett tema som har 

valts av pedagogernas intresse och för barnens uppmärksamhet och det temat följs nu upp från den 

föregående aktiviteten vid ett diorama av yngre krita. Förutsättningarna för barnens meningsskapande 

erbjuds genom ett instruerande språkbruk; pedagogerna berättar och meningsskapar. Barnen är tysta. 

De kan höra vad pedagogerna yttrar men om de lyssnar med intresse eller uppmärksamhet eller om de 

meningsskapar går inte att säkert fastställa. Några barn vrider och vänder på sig.  

Pedagog1 byter tema och inleder en konversation, alltså förflyttar hen fokus för intresse och bjuder 

med ett prövande/sökande språkbruk in barn1 att delta i dialogen. Barn1s intresse väcks av 

pedagogens direkta tilltal, därtill känner barn1 till "sandlådan" som pedagog1 talar om. I dialogen, 

med frågor och svar, kan då barn1 meningsskapa, i ett kortfattat svar av instruerande karaktär. Det som 

framkommer av pedagogernas didaktiska val är att pedagogerna berättar och repeterar ett tema, en 

klassificering av dinosaurier, för barnens lyssnande. En sluten fråga i form av en instruktion används 

för att introducera att det var dags att gå till en annan artefakt.  

NRM/Minidino - utgrävning  

Beskrivning av data  

Miljö och artefakt 

 

Figur 11. Utgrävning. 

I högra hörnet av utställningen finns en "utgrävning".  Ytan är avskärmad med ca 30 cm höga kanter 

och utrymmet är fyllt med (plast-) grus. I gruset ligger verktyg som spadar, handkrattor och borstar 

och i ett bortre hörn finns en hink. Under gruset finns benbitar gömda. Området är skyltat på en pelare 

som "utgrävning" både på svenska och engelska och under texten finns en pil som pekar på ingången 

till utgrävningen. Vid utgrävningens innervägg finns en skylt som beskriver vad en paleontolog är och 

gör, på två språk. Utställningen badar i färgat ljus som växlar mellan blått, grönt, rött och vitt.    
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Multimodal beskrivning  

Barnen ställs upp vid en kortända av utgrävningen för att se på pedagog1 som stiger in i utrymmet för 

utgrävningen. Pedagog2 står kvar med barnen, hon bevakar barnen. Båda pedagogerna säger till det 

barn som var på väg att följa efter pedagog1 in i utgrävningen och pedagog2 rättar till barnet så det 

ställer sig i klungan med de andra barnen. 

Pedagog1 sitter sig på huk och börjar berätta hur man kan sitta i utgrävningen. Hen lyfter verktyg och 

visar hur man gräver och borstar samtidigt som hen beskriver vad man gör och varför, vilket betonas 

med emfas. Hen skiftar blicken mellan verktygen och barnen och hen berättar om vad man kan hitta 

och hur man ska borsta ben som man hittar. På samma gång visar hen hur man borstar ben.   

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

08:53,30 Pedagog1: Kan man sitta så här på 

kanten..och de som håller på och letar 

efter vad som har hänt innan 

dinosaurierna fanns  

## håller de på och gräver så här.   

Ska de se om de hittar någonting, kanske 

de hittar det här benet.  

Måste man vara väldigt, väldigt rädd om  

benet 'så' borstar man försiktigt  # 

Se vad det ÄR # man  hittar, vilket DJUR 

det har tillhört. Var ju inte så stort ben 

här, eller hur? 

Nu kan ni få göra. Ska gömma.  

 

Pedagog1 sätter sig på huk i 

utgrävningen. Barnen ser på under 

tystnad. Hen tar en borste i höger hand 

lägger armarna i kors över knät och tittar  

på barnen. Ser sen ned och borstar över 

benet, borstar i sanden. Hen tar en spade 

i vänster hand och gräver, och tittar ned. 

Tittar upp på barnen.   

Hen tittar ned och fortsätter att borsta i 

sanden. 

Pedagogen släpper verktygen, ser på 

barnen och ler. 

Hen ser ned, plockar med verktygen och 

borstar i sanden.  

09:36,80 Barn1: Fröken. Barnen står stilla och tittar på. 

 

Två av barnen påkallar "frökens" uppmärksamhet verbalt, och som pedagogen reser sig upp upprepar 

hen att barnen ska få göra allt, därefter går hen ut från utgrävningen.    

Pedagog2 pekar och ger muntliga instruktioner till barnen om vad de ska göra med verktygen medan 

barnen går in i utställningen. Barnen som är i utgrävningen går runt, letar på verktyg och börjar gräva 

under tystnad. Båda pedagogerna som står utanför utgrävningen och bevakar barngruppen tar fram 

mobiltelefoner och fotograferar barnen. Redan efter någon minut har ett barn funnit ett ben och det 

talar barnet om vilket besvaras retoriskt av pedagog1.  

Pedagog1 använder auditiva semiotiska resurser som tal, med gestik, blick, taktil beröring av 

utställningsföremål och rörelse och det gör barnen med. Pedagog2 använder semiotiska resurser som 

rörelse, tal, taktil beröring av barnen och gestik. Pedagog1 orkestrerar multimodala ensembler av tal, 

genom påståenden och instruktioner, ibland med emfas samt av stöd med gestik och rörelser för 

auditiv och visuell tillgänglighet. Pedagog2 använder tal och taktil beröring samt pekande gestik. 

Barnen är tysta och stilla under demonstrationen, men de tittar på, och i slutet av övningen  utför de 

rörelser och ett barn talar i slutet av övningen.   
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Analys av data 

Meningserbjudanden 

På en övergripande nivå är den överordnade handlingen i interaktionen en demonstration och övning i 

en arkeologisk utgrävning av dinosaurieben. Inom den handlingen utförs flera överordnade handlingar 

i följd, pedagog1 genomför en överordnad handling som är en demonstration av hur en utgrävning kan 

göras. Pedagog2 ägnar sig under tiden åt en egen överordnad handling med att bevaka barnen. När 

pedagog1 avslutar den första överordnade handlingen så ägnar sig båda pedagogerna åt en annan 

överordnad handling av att bevaka barnen och dokumentera barnens aktivitet i utgrävningen. Det 

visuella som en semiotisk resurs, i kombination med alla andra semiotiska resurser är en viktig 

semiotisk resurs för både barn och pedagoger i dessa aktiviteter.  

Pedagog1 går in i utgrävningen för att påbörja demonstrationen, något som barn1 uppmärksammar. 

För barn1 blev pedagogens gång en semiotisk resurs som flyttades till förgrunden med intensitet i den 

modala densiteten (MI). Barnet börjar gå. Båda pedagogerna uppmärksammar barnet och instruerade 

barn1 att "stå kvar" och pedagog2 sträcker sig fram och hejdar barnet med händerna samt styr barnet 

på plats. Pedagog2 sammanställer ett meningserbjudande där semiotiska resurser som rörelse och 

taktil beröring stöttar tal. Modal densitet skapas av intensitet (MI) i interaktionen mellan pedagog2 och 

barn1, "Barn1, stå kvar" säger pedagog2 och straxt efter sträcker hen sig fram och hejdar barnet.  

När pedagog1 demonstrerar hur utgrävningen ska gå till konstrueras modal densitet av intensitet (MI) 

genom tal. Pedagogen använder tal som modal densitet intensivt samt blick, gestik och rörelse i ett 

samspel. Båda pedagogerna använder ofta uppmaningar. Vid ett tillfälle poängteras ett verbalt 

yttrande, då pedagog1 använder emfas i ord "...Se vad det ÄR # man hittar, vilket DJUR det har 

tillhört.". Då skapar pedagog1 möjlighet till uppmärksamhet för ett meningserbjudande om vad man 

ska kunna hitta i en utgrävning, med fokus på vilket djur det kan vara. Pedagog1 använder också 

utpekande yttranden, där talet styrks med blick och rörelser. För barnen erbjuds då 

meningserbjudanden i hur de ska bete sig i utgrävningen. Meningserbjudanden skapas överlag om hur 

man kan göra utgrävningar, vad som menas med utgrävningar och vad man kan finna i utgrävningar. 

Av det som barnen ser fokuseras uppmärksamhet på hur man ska gräva och av det som pedagogen 

säger fokuseras detsamma samt vad som kan hittas i utgrävningen. Barnen erbjuds verbalt ett 

meningserbjudande om att ta verktyg.  

Barnen är fåordiga och när barnen själva genomför utgrävningen använder de sina förkroppsligade 

semiotiska resurser i rörelse där visuella meningserbjudanden erbjöds för pedagogerna. Det visuella är 

vid det tillfället en semiotisk resurs som förflyttas till förgrunden med modal densitet med intensitet 

(MI). Pedagogerna, som bevakar barnen, "svarar" på barnens aktivitet med att fotografera barnen. I 

slutet av övningen uppmärksammar pedagogerna ett verbalt meningserbjudande, "Jag har hittat ett!" 

som ett barn då påpekar.  

Meningsskapande 

I kodning av pedagogernas anmodande språkbruk återkom den instruerande funktionen fyra gånger 

och den analyserande funktionen en gång. I barnens anmodande språkbruk återfanns endast ett av 

barnens språkbruk en gång, då den instruerande. Det prövande/sökande, det beledsagande och det 

expressiva språkbruket användes inte alls i någon anmodan.  

Ett instruerande språkbruk används av pedagog2 då hen inledningsvis håller ordning på barnen. Med 

handfasta tag och taktil beröring för stöd till uppmaningen styr hen ett par barn tillrätta, barnen ställs 
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upp som åskådare vid kortkanten av utgrävningen. Barnen förväntas att se på och lyssna under tystnad 

vilket de gör och det har jag uppfattat att barnen gör med intresse och uppmärksamhet. Pedagog1 

stiger in i utgrävningen för att utföra en förevisning. Pedagog1 talar i längd och varierar språkbruket 

mellan instruerande yttranden och analyserande yttranden samtidigt som hon visar användningen av 

spade och borste i sanden. Hens blickriktning pendlar mellan barnen och verktygen som hen arbetade 

med. Genom de verbala yttrandena som stöds av hens gestik och rörelser meningsskapar hen om vad 

man gör i utgrävningen och varför, utifrån ett paleontologiskt perspektiv. Med de instruerande 

yttrandena uppmärksammas hur man ska bete sig i utgrävningen och med de analytiska yttrandena 

fokuseras uppmärksamheten på vad  paleontologer gör i utgrävningar, och varför.    

I slutet av demonstrationen talar pedagogen med ett instruerande språkbruk om att barnen ska få göra 

uppgiften. Två barn påkallar verbalt uppmärksamhet vid detta tillfälle, "fröken" och "jag vill" men 

dessa yttranden antas inte som anmodanden. Jag förstår dessa yttranden som att barnen har fokuserat 

intresse och uppmärksamheten vid demonstrationen av utgrävningen. Med det instruerande 

språkbruket erbjuder pedagog1 barnen att ta en borste var och barnen går av intresse in i utgrävningen 

där de hittar verktyg och började gräva. Ur pedagogernas perspektiv tar barnens meningsskapande vid 

när barnen själva utför utgrävningen. Pedagogernas didaktiska val var att berätta instruerande och 

förklarande för barnens repetitiva utförande i praktisk övning.   

TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - balansgång  

Beskrivning av data 

Miljö och artefakt 

 

Figur 12. Balanslina. 

I den stora ljusa utställningslokalen, mitt på golvet står en balanslina uppspänd. Balanslinan är en bred 

stålvajer, i längd ett par meter, uppspänd till ett par stora stegbräden i var ände. Linan ligger på ca 30 

cm höjd. 
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Multimodal beskrivning 

Barnen, Kalle och Stina har provat att balansera på linan en gång när de ännu en gång har hoppat upp 

på stegbrädena, ser på pedagogen och ber om hjälp. Pedagogen besvarar detta med blick, tal och med 

att greppa barnens händer. 

Barnen vandrar mot varandra och möts på mitten av linan. Stina kommenterar att det inte går och båda 

barnen vrider huvudena mot pedagogen som i sin tur retoriskt frågar dem hur de ska lösa problemet. 

Barnen trappar upp en verbal duell om vem som ska flytta sig från linan, deras verbala utbyten är 

snabba och barnen ser på varandra. Stina lägger in emfas i sina yttranden och snart gör Kalle 

detsamma i respons. Stina tonar ned emfasen och detsamma gör Kalle. Den verbala duellen fortsätter 

och Kalle knuffar Stina, varefter Stina knuffar Kalle. Pedagogen tar vid och ger en uppmaning och 

instruktion för barnens uppmärksamhet, om hur de ska bete sig, som ett meningserbjudande.  

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

00:26,50  

 

Stina: Nej du får, Kalle. 

Kalle: Nej du får. 

Stina: Nej du, du. 

Barnen står mittemot varandra på linan. 

Pedagogen står tyst bredvid på golvet 

och håller Kalle i vänster hand och Stina 

i höger hand. Kalle puttar Stina en gång. 

Stina puttar Kalle en gång.   

00:28,90 Pedagogen: Ni ska inte stå och putta på 

varandra, det räcker att ni pratar. 

Kalle lyfter handen, sänker den. 

Barnen ser på pedagogen. 

 

När Kalle hoppar ned från linan, uppmanar pedagogen Stina att gå på linan, och stöder henne med 

handen och samtalar med barnet. Efter Stinas balansgång stiger Kalle upp på linan, vinglar till och 

sträcker ut handen mot pedagogen som greppar den och stöder Kalle i hans lingång medan hon själv 

går baklänges på golvet. Samtidigt konverserar pedagogen dels med Stina och sen med Kalle. Vid 

sådana tillfällen håller fäster barnen förkroppsligad uppmärksamhet vid balansgången. Stina springer 

iväg samtidigt som Kalle hoppar av linan till stegbrädet. Pedagogen avslutar då aktiviteten genom att 

föreslå en annan aktivitet.      

Både barn och pedagogen använder semiotiska resurser som tal, ibland med emfas, auditivt 

tillgängliga, sen gest, blick och rörelse samt taktil beröring för orkestrering av multimodala ensembler. 

Barnens gestik och rörelse är mer yvig än pedagogens då de använder artefakten taktilt (som också är 

visuellt tillgänglig). Pedagogen är sparsmakad i kommunikationen med en konsekvent normal talton 

och stabila kroppsrörelser 

Analys av data 

Meningserbjudanden 

Den övergripande överordnade handlingen ur pedagogens perspektiv är att ge stöd till barnen under 

balansgång på lina. Pedagogens stöd är både taktilt och verbalt. Ur barnens perspektiv iscensätts 

parallella handlingar, de använder den frysta handlingen då de går på linan, de samtalar med 

pedagogen och varandra. För pedagogen uppstår också parallella handlingar då hen interagerar med 

två barn samtidigt.  

Det är Stina och Kalle som initierar den övergripande överordnade handlingen, de gör sig redo för att 

stiga ut på linan och båda ser på pedagogen och bjuder in pedagogen att delta med 
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meningserbjudanden, Kalle säger "Kan du hjälpa mig?" och straxt efter säger Stina "Kan du hålla i 

mig?" och det är då med uppmärksamhet på taktil beröring. Pedagogen uppmärksammar frågorna och 

besvarar dessa med blick, tal och genom att ta tag i barnens händer, hens meningserbjudande. Både 

barn och pedagogen konstruerar då modal densitet av intensitet (MI) där tal strukturerar andra 

semiotiska resurser. Barnen börjar kivas på linan och använder i tur och ordning först emfas som en 

semiotisk resurs för att förstärka talet, sen taktil beröring genom att knuffa varandra vilket för barnen 

är motiverade tecken i deras meningserbjudanden om vem som har företräde på balanslinan. Barnens 

interaktion trappas upp som fler semiotiska resurser läggs till, emfas i tal, kroppslig kontakt som de 

knuffar varandra. Pedagogen tar vid med ett verbalt meningserbjudande, som en uppmaning och 

instruktion, med uppmärksamhet på hur de ska bete sig "Ni ska inte stå och putta på varandra, det 

räcker att ni pratar". Pedagogens tal skapar modal densitet av intensitet (MI). Pedagogens tal avbryter 

det taktila knuffandet. Båda barnen svarar genom att lyssna, se på pedagogen och Kalle sänker den 

lyfta handen.  

I pedagogens fortsatta interaktion med Stina och Kalle i tur och ordning uppnås modal densitet av 

intensitet (MI) då pedagogen växlar mellan överordnade handlingar då hen dels kommunicerar genom  

taktil beröring av att hålla Stina i hand, och talar om Kalle, och sen yttrar verbala instruktioner till 

Stina. Stina fokuserar då på balansgången med uppmärksamhet, förkroppsligat, med hjälp av 

pedagogen. Detsamma gör Kalle strax efteråt som pedagogen leder honom över linan. Linans 

meningserbjudande om balans finns hela tiden med som en överordnad handling i bakgrunden, barnen 

skapar meningserbjudanden sinsemellan samt för pedagogen och pedagogen svarar barnen med att 

ställa samman nya meningserbjudanden om att lösa turordningar för att gå på linan, och om 

balansgången.  

Meningsskapande 

Pedagogen använde en gång ett yttrande av prövande/sökande karaktär. Tre gånger använde hen 

instruerande talyttranden och fem gånger använde hen beledsagande yttranden. En gång kodades ett 

expressivt yttrande för pedagogen och ett expressivt yttrande för ett av barnen. I barnens anmodande 

yttranden kodades den instruerande funktionen 21 gånger och den beledsagande funktionen 13 gånger. 

Barnen använde aldrig det prövande/sökande språkbruket och inget yttrande kunde kodas enligt 

analytiskt språkbruk.  

Barnen Kalle och Stina vill gå på lina och aktiviteten inleds med att båda barnen, med 

prövande/sökande språkbruk ber pedagogen om hjälp. Pedagogen tar dem båda i hand, för att ge dem 

stöd. Barnen vandrar mot varandra på linan och möts upp ansikte mot ansikte på mitten, en situation 

som Stina då kommenterar instruerande, "det går inte". Pedagogen fäller då det enda yttrandet av 

prövande/sökande karaktär och med det lämnar hen barnen ett problem att lösa - vem av barnen som 

ska flytta på sig från linan. Pedagogen ger inga direktiv, hens intresse ligger i att barnen själva ska lösa 

problemet. I det följande samtalet mellan barnen använder de den större mängden av de instruerande 

yttrandena i opposition mot de beledsagande yttrandena; barnen käbblar med varandra. I 

meningsskapandet om vem som ska flytta på sig trappar Stina upp trätan med emfas på "DU" för att 

betona intresset i det instruerande språkbruket och Kalle svarar beledsagande emot henne. Pedagogen 

avbryter käbblet med ett instruerande och beledsagande språkbruk, då hon talar om hur barnen ska 

bete sig. Barnen kivas vidare. Pedagogen tilltalar dem kärvänligt med ett expressivt och beledsagande 

språkbruk. Samtidigt gungar barnen på linan och Kalle meningsskapar i det instruerande språkbruket 

om hur de ska kunna tappa balansen.  
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Kalle hoppar av linan, och när pedagogen i fortsatt gång och med taktil beröring stöder Stinas 

balansering kom det tillfälle då hen med ett instruerande språkbruk talar med Stina om balansering, 

intresset för kroppens balans fokuserades av pedagogen i samtalet och som Stina balanserade 

meningsskapar de tillsammans, pedagogen i tal och barnet med kroppen.  

Ett förkroppsligat fokus på balansering var givetvis närvarande under hela aktiviteten även om 

samtalsämnen varierade. Pedagogen intog en mer tillbakadragen roll i aktiviteten, hen observerade och 

gav stöd, men lämnade i stor mån över till barnen att styra processen av balansgången. Pedagogens 

didaktiska val för barnens möjliga meningsskapande tillät barnen till att ägna sig åt att lösa problem 

själva medan pedagogen fanns tillgänglig stöttande, men inte styrande. Barnen meningsskapade om 

vem som hade företräde på linan och om balansering.  

TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - snurra 
lyckohjul  

Beskrivning av data  

Miljö och artefakt 

 

Figur 13. Lyckohjul. 

Upphängd på en stolpe finns en rund skiva, platt mot betraktaren. Dess front är markerad med tolv 

trianglar som möts i mitten, varannan svart, varannan vit. De vita fälten har text med uppmaningar, i 

vart fält står exempelvis "hälsa på någon du inte känner", "stå på ett ben i en minut" eller "gå på lina". 

De svarta fälten har bara kritstreck över sig. Runt den yttre kanten är står små spikar vågrätt ut. Ovan 

hjulet hänger en hård plastremsa ned, den sträcker sig strax ned under kanten med spikar. Plattan är 

vid mitten monterad på en axel och kan roteras, då skapas ett smattrande ljud när den nedhängande 

plastbiten slår mot spikarna, och hjulets fart reduceras till att stanna.   

Multimodal beskrivning 

Kalle och Stina står framför "lyckohjulet" och pedagogen står bredvid och uppmanar Kalle att dra i 

hjulet en till gång. Alla tre tittar på hjulet, Kalle tittar till på Stina och när Kalle drar i det säger Stina 

ifrån och försöker stoppa hjulet med handen. Stina är sedan tyst.  
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Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

01:20:40 Pedagogen: Igen. Snurra igen då, se om ni 

får någonting annat. 

 

 

 

Kalle: Ja, någonting annat. 

Kalle sätter handen på hjulet, ser på 

Stina och börjar dra i hjulet. Pedagogen 

ser på hjulet. Stina sätter handen på 

hjulet. Båda barnen ser på hjulet. Kalle 

snurrar till hjulet, och barnen tittar på 

det. Stina tittar till på pedagogen. 

01:32,80 Kalle: Nu måste vi gå på lina. Kalle vänder sig till vänster ser på 

pedagogen. 

01:34,40 Pedagogen: Nej. Det står prova 

experimentet skrivspegeln, vet ni vad det 

är? 

Kalle: Skrivspegeln? Ska vi skriva med 

den här? 

 

Pedagogen stiger fram till hjulet, pekar 

på texten som hon läser. 

 

Kalle böjer sig fram, rotar i en låda, sen 

vrider han sig mot pedagogen och håller 

upp en krita. Stina tittar på Kalle och 

kritan. 

01:46,40 Pedagogen: Nej, skrivspegeln tror jag är 

den där borta där man ritar 'formarna'. 

Pedagogen pekar bort och barnen vrider 

sig om och tittar bort.  

 

Kalle tolkar fritt lyckohjulets text och pedagogen gör en omtolkning när hen pekar på den textade 

uppmaningen och läser den. Kalle ställer frågor till pedagogen, han tar fram en krita och visar 

pedagogen då han frågar om den ska användas. Pedagogen svarar nekande, pekar bort och talar om 

hon var nästa aktivitet finns, varefter barnen springer bort.  

Pedagogen använder auditiva semiotiska resurser som tal, därtill gest och blick när multimodala 

ensembles orkestreras och barnen använder tal, blick, taktil beröring av den visuellt tillgängliga 

artefakten, därtill rörelse.     

Analys av data  

Meningserbjudanden 

Den övergripande överordnade handlingen är, ur pedagogens perspektiv, att assistera och lotsa barnen 

när de använder lyckohjulet. Inom den övergripande överordnade handlingen pågår flera parallella 

handlingar. Lyckohjulet, som en fryst resurs är i sig en överordnad handling dit alla tre riktar sin 

visuella uppmärksamhet. Barnen gör parallellt den ur deras perspektiv överordnade handlingen av att 

hantera lyckohjulet och en till överordnad handling av att samtala med pedagogen. Pedagogen ägnar 

sig åt två överordnade handlingar som pågår parallellt, hen läser hjulets text och för ett samtal med 

barnen. 

Ur pedagogens perspektiv, i interaktionen med barnen, skapas modal densitet av intensitet (MI). Hen 

ger uppmaningar, ställer en sluten fråga och ger förslag i svar på Kalles yttranden.  

Lyckohjulet har ett meningserbjudande i att man kan snurra på det. När Kalle drar i hjulet 

uppmärksammar Stina vad Kalle gör, säger "Nej" och stoppar hjulet med handen. Stinas 

uppmärksamhet syns vara fokuserad vid vad man kan göra taktilt med lyckohjulet. Lyckohjulet har 

meningserbjudanden som kommer i text vilket barnen inte kan läsa, i sig är detta en begränsning för 
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barnen. Pedagogen är uppmärksam på Kalles tolkning av lyckohjulets textuella meningserbjudande 

och omtolkar Kalles tolkning av lyckohjulets uppmaning i ett nytt meningserbjudanden. Kalles 

uppmärksamhet fångas då som pedagogen pekar och talar om att de ska använda skrivspegeln "...Det 

står prova experimentet skrivspegeln, vet ni vad det är?".  Kalle ger då förslag till vad de kan skriva 

med, och efterfrågar hur de ska skriva.   

För pedagogen har lyckohjulet visuella meningserbjudanden i text. Barnens aktivitet och yttranden är 

också meningserbjudanden för pedagogen. För barnen har lyckohjulet meningserbjudanden i vad de 

kan göra med den. Genom samtalet fokuserar pedagogen uppmärksamhet vid vad man kan göra med 

lyckohjulet och vad som menas med lyckohjulet och vad man kan göra i nästa aktivitet i utställningen 

och var den finns, som blir de verbala meningserbjudanden vilka hen verbaliserar för barnen.   

Meningsskapande 

För pedagogen kodades anmodande språkbruk enligt ett prövande/sökande, tre instruerande och två 

beledsagande. För barnen kodades anmodande språkbruk som ett prövande/sökande, två instruerande 

och två beledsagande yttranden. Det expressiva språkbruket och det analytiska språkbruk användes 

inte alls. Något yttrande har varit tvetydigt att tolka för kodning då det var kunde uppfattas som både 

beledsagande och prövande/sökande.  

Kalle, Stina och pedagogen utforskar lyckohjulets innebörd. Stinas medverkan i kommunikationen är 

marginell, det är Kalle och pedagogen som för ett samtal. I samtalets struktur av språkbruk och 

meningsskapande speglar de och följer varandra, Kalle initierar samtalet med ett instruerande 

språkbruk och pedagogen följer upp hans yttrande med ett beledsagande och instruerande språkbruk. 

Kalle meningsskapar om användningen av och meningen med lyckohjulet vilket pedagogen följer upp 

i yttranden, om vad man kan göra och mena med lyckohjulet. Pedagogen är följsam mot barnet i 

meningsskapandet, hens intresse är riktat mot Kalle och vad Kalle säger. Pedagogen använder 

didaktiska val för att stötta Kalle så att han kan utforska lyckohjulet, hen tar reda på vad Kalle känner 

till och korrigerar Kalles fria tolkningar för att styra vad de meningskapar om.   
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TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - skrivspegel  

Beskrivning av data 

Miljö och artefakt  

 

Figur 14. Skrivspegel. 

Mitt på ett långbord är ett vertikalt träbräde monterat. Det är ca 30 cm i höjd och ca 40 cm i bredd vid 

basen av bordet, då det är skuret i vinklar upp mot höjden. I mitten av detta träbräde är ett spegelglas 

monterat. Ut ca 10 cm från spegelns yta är en hyllkant ca 15 cm hög monterad, fristående. Den har 

öppna sidor till höger och vänster och mot spegeln men täckt över sidan ut mot bänken där besökare 

kan sitta. Under hyllkanten kan besökare sätta ned ritpapper och sticka in sina händer från höger och 

vänster öppna sida, men besökarens direkta synfält över händer och papper är täckt av hyllkanten, så 

besökaren tvingas se sina händer och ritark genom spegelbilden. Samma arrangemang är upprepat på 

baksidan av spegeln så att två besökare kan sitta mitt emot varandra och samtidigt utföra uppgiften 

med att rita.   

Multimodal beskrivning 

Barnen Stina och Kalle sitter vid på var sida om skrivspegeln. Pedagogen står bredvid och instruerar 

barnen hur de ska titta, lägga ritarket och pekar på de olika saker som hon nämner.  

Kalle ritar. Pedagogen frågar först Stina om hon ser sina händer och sen frågar hen Kalle hur det går. 

Stina svarar "ja" och tittar i spegeln men Kalle tittar upp på pedagogen, kommenterar att han inte kan 

se och ställer frågor om uppgiften.  

 

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

02:21,70 Pedagogen: ...behöver man inte skriva, 

fast då får ni ju sitta vid spegeln. Titta på 

bilderna så ser ni ju hur man ska. 

Barnen sitter på var sida om ritspegeln, 

pedagogen står bredvid och pekar på 

spegeln. Pedagogen stiger fram och 

pekar sen på Stinas spegel.  

02:29,40 Pedagogen:  Får du lägga papperet,  och Pedagogen pekar först på Kalles 
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Stina får lägga papperet här nere skrivfack och sen på Stinas skrivfack, 

och knackar på det. Barnen har pennor i 

hand och ser på ritpapperet. Pedagogen 

tar papperet av Stina och lägger det i 

skrivfacket. Stina sträcker sig fram och 

ser ned.  

02:36,60 Pedagogen: Så, och så får du stoppa in 

armarna här under hålet. 

Kalle ritar. Pedagogen sätter fingrarna 

vid Stinas ritfack, vickar på dem. Stina 

rätar på sig bakåt.  

02:40,80 Pedagogen: Ser du i spegeln, ser du dina 

händer? 

Stina: Ja.  

Pedagogen pekar på spegeln. Stina sätter 

ned händer under skrivplatshyllan och 

tittar i spegeln.   

02:43,60 Pedagogen: Ska du försöka rita på 

papperet. 

Pedagogen tittar mot Stinas spegel. 

02:46,60 Pedagogen: Är det bra Kalle? 

 

Kalle: Nej, jag kan inte se. Ska jag rita här 

inne? # 

 

Pedagogen lutar sig över bordet mot 

Kalle och tittar på Kalles spegel och 

tittar sen på Kalle. 

Kalle ser upp på pedagogen, ler, tittar i 

spegeln och ritar. Kalle ser på 

pedagogen. 

02:56,50 Pedagogen: Mhh. Fyll i inuti stjärnan. Kalle ser i spegeln. Barnen ritar. 

 

Barnen ritar koncentrerat och tyst en stund innan barnen börjar kommentera rituppgiften. Båda barnen 

tittar till på pedagogen. Stina reser sig och ser över spegeln mot Kalle som ser tillbaka varvid hon 

kommenterar att han inte ska titta på henne. Sen ritar barnen igen. Pedagogen tittar till mot Stina och 

Kalle men börjar prata med och se på ett annat barn, Magnus, som befinner sig vid en annan artefakt.  

Stina tittar också till mot Magnus. Kalle ser på pedagogen och säger "ho, ha hö". Pedagogen ser 

tillbaka på Kalle och ler. Pedagogen konverserar med Magnus och flyttar blicken mellan Magnus och 

barnen vid skrivspegeln. Stina kommenterar rituppgiften och Kalle ser på pedagogen som börjar gå 

iväg från bordet samtidigt som han fäller en kommentarer om att han inte kan se. Stina ser då på 

pedagogen och ber om hjälp åt Kalle. Pedagogen blickar tillbaka och föreslår att han ska försöka själv. 

Barnen påstår då att de inte kan..     

Semiotiska resurser som tal för auditiv tillgänglighet, samt gestik, blick och rörelse för visuell 

tillgänglighet används av pedagogen när hen orkestrerar multimodala ensembler. Barnen använder 

semiotiska resurser som tal, blick och sen rörelser i det att de ritar när de visuellt och taktilt använder 

artefakten.  

Analys av data 

Meningserbjudanden     

Pedagogen ägnar sig åt flera överordnade handlingar vid skrivspegeln. Först börjar hen en 

övergripande överordnad handling av att instruera Kalle och Stina hur man använder skrivspegeln. 

Den övergripande överordnade handlingen avslutas och pedagogen påbörjar då åt två parallella 

överordnade handlingar. Dels interagerar hen med Magnus och parallellt i bakgrunden utför hon den 

överordnade handlingen av att bevaka Kalle och Stina. Kalle och Stina deltar i flera parallella 
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handlingar samtidigt, de arbetar med skrivspegeln som i sig är en överordnad handling då den är en 

fryst handling, de talar med varandra, de för ett samtal med pedagogen och de interagerar med 

Magnus.  

Skrivspegelns meningserbjudande om visuellt fokus och koordination är inte klart tillgänglig för 

barnen. Pedagogen inleder aktiviteten med instruktioner och gestik, då hon pekar och skapar 

meningserbjudanden om vad man ska göra med skrivspegeln, och hur. I kombination med de verbala 

instruktionerna pekar hen ut spegeln och skrivfacken för barnens uppmärksamhet, för var man tittar 

och för var man placerar händerna. "Får du lägga papperet" säger pedagogen till Kalle och pekar på 

gossens skrivfack, sen pekar hen knackande på Stinas skrivspegel och vickar på fingret när hen pekar 

ut barnets skrivfack   och säger "...och Stina får lägga papperet här nere".    

Barnen får därefter själva utforska skrivspegelns meningserbjudande, och de ritar med uppmärksamhet 

av koncentration, samtidigt som de vid tillfällen tittar till på pedagogen som har tystnat. Deras 

uppmärksamhet växlar mellan olika handlingar. Stina adresserar Kalle med verbala påståenden om och 

instruktioner kring ritövningen för ett meningserbjudande. Kalle uppmärksammar henne med en blick. 

Barnen ägnar sig var och en åt semiotiskt arbete med ritspegeln, av ritspegelns meningserbjudande och 

Stina skapar även verbala meningserbjudanden i interaktionen med Kalle, om hur man kan rita.  

För barnen så kommer ibland det visuella i förgrunden som en intensiv resurs, ibland talyttranden och 

samtidigt använder de andra semiotiska resurser, som blick. Så både barnen och pedagogen ägnade sig 

åt flera parallella handlingar, och igenom den övergripande överordnade handlingen konstruerar de 

alla modal densitet av intensitet där tal strukturerar andra semiotiska resurser (MI). Barnen ber verbalt 

pedagogen om hjälp för att kunna agera på skrivspegelns meningserbjudande vilket hen avböjer med 

förslaget om att Kalle kunde utforska detta själv. Meningserbjudandena handlar om vad man kan göra 

med skrivspegeln och hur man kan rita med den.    

Meningsskapande 

Av pedagogens anmodande språkbruk kodades tre yttranden som prövande/sökande, tre yttranden som 

instruerande och två yttranden som  beledsagande. Av barnens anmodanden kodades  två yttranden 

som prövande/sökande, sex yttranden som  instruerande, tre yttranden som beledsagande och ett 

yttrande som expressivt. Det analytiska språkbruket användes inte alls.  

Meningsskapandet som ska gestaltas under övningen vid en ritspegel innebär att barnen ska kunna 

positionera sig rätt och finna visuellt fokus för att kunna rita. Kristina, pedagogen, använder ett längre 

ordflöde av instruerande karaktär om att "titta" och rita (fylla i) för barnens intresse och 

uppmärksamhet om vad de ska göra och det gör hen kombinerat med pekande gestik och handfasta 

rörelser som att placera ut ritpapper när hen upprättar förutsättningarna för barnens meningsskapande i 

att se och rita. Pedagogens intresse ligger i att barnen ska kunna se i spegeln. Med en fråga, av det  

prövande/sökande språkbruket, kontrollerar hen att Stina kan se. I övningen är det överhuvudlag fokus 

av uppmärksamhet på syn och koordination av instruerade språkbruk som sen kontrolleras med det 

prövande/sökande språkbruket.    

Kalle och Stina fokuserar det verbala meningsskapandet på hur de ska kunna se och var de ska titta, 

var och hur de ska kunna rita samt till att få hjälp av pedagogen. Meningsskapandet måste följas upp 

kroppsligen av barnens egna bevåg och barnen kommer igång med att rita på egen hand, då de klarar 

av att använda syn och koordination i rörelser. Det är i det instruerande språkbruket som pedagogen 

upprättar villkor för uppmärksamhet vid denna koordination. Pedagogen finns närvarande, ser på 

barnens aktiviteter och följer upp och kommenterar i dialog med Kalle hans aktivitet med 
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prövande/sökande, beledsagande och instruerande språkbruk. Stina talar också med Kalle och 

pedagogen, då med ett instruerande språkbruk. I pedagogens didaktiska val används ett instruerande 

språkbruk med uppmaningar för lotsande i syfte att upprätta förutsättningar för barnens 

meningsskapande. Barnens meningsskapande i uppgiften att rita blir för dem då problembaserat, om 

än pedagogen finns tillgänglig, fast tillbakadragen.   

TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - luft, vatten, 
prova lungor 

Beskrivning av data 

Miljö och artefakt 

 

Figur 15. Luft, vatten, prova lungor. 

Ett kraftigt transparent rör är till häften fyllt med vatten. Ovan vattenytan, i röret finns en transparent 

cylinder tätt inpassad i den yttre cylindern. Cylindern är fastsatt i en trästolpe som ram. Genom 

trästolpen finns en slang inkopplad och det finns lösa munstycken att fästa vid slangen. På trästolpen 

finns också en knapp för att återställa pumpen efter användning. Den transparenta cylindern är 

markerad med mått och vid trästolpen finns tabeller med måttenheter för lungkapacitet. 

Multimodal beskrivning 

Petrus blåser i slangen och ett dovt ljud hörs. Pedagogen sitter på huk bredvid och ser på Petrus 

samtidigt som hen ger barnet uppmaningar och ställer frågor till honom. Hen växlar blickriktningen 

mellan barnet och artefakten.  

Barnet kommenterar hur pumpen beter sig och byter ut ett munstycke. Pedagogen ser tillfälligt bort 

mot ett annat barn i utställningen, Julle. Hen förmanar det barnet och tecknar med handen, hen lyfter 

den, åt Julle att avbryta det han håller på med. Direkt därefter ser hen på pumpen, kommenterar vad 

som händer med den och ber Petrus om en förklaring över vad som sker, vilket då Petrus besvarar.  
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Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

05:27,70 (Ett dovt ljud hörs). 

Pedagogen: Nu, kolla, nu åker den upp. 

Varför åker den upp då?  

 

 

Petrus blåser i munstycket till pumpen. 

Pedagogen ser på Petrus. Petrus lyfter 

bort munstycket och slangen, vrider sig 

om och tittar och vrider sig tillbaka mot 

pumpen.  

 05:33,30 Petrus: Därför att man blåser så kommer 

det luft, så kommer det upp ända dit. 

 

Pedagogen: Stämmer. 

Petrus pekar och låter fingret följa 

luftens väg genom pumpen, pekar upp 

och ned. Han tittar därefter på  

pedagogen. 

 

Pedagogen ger verbal återkoppling om att det stämmer. Petrus blåser i slangen, tar bort den från 

munnen och trycker på knappen. Pedagogen pekar på knappen och ställer fler frågor om hanteringen 

av pumpen och vad som händer. Petrus är kortfattad i de verbala svaren, men trycker på knappen flera 

gånger och pekar över pumpen för att när han beskriver vad som händer.  

Pedagogen använder tal för auditiv tillgänglighet, sen blick och gestik som semiotiska resurser vilket 

också barnet gör när de orkestrerar multimodala ensembler. Barnet använder därtill taktil beröring av 

den visuellt tillgängliga artefakten samt rörelser som att blåsa och att förflytta sig.  

Analys av data  

Meningserbjudanden 

Den överordnade handlingen på en övergripande nivå är, ur pedagogens perspektiv, ett samtal med 

Petrus om en pump. Parallellt men kortvarigt interagerar pedagogen med ett annat barn i en 

överordnad handling. Petrus ägnar sig åt två överordnade handlingar parallellt, dels prövar han 

pumpen som i sig är en fryst handling och dels samtalar han med pedagogen. Pumpen erbjuder 

visuella, taktila och auditiva meningserbjudanden vid användning.  

Pedagogen inleder ett samtal med barnet där hen använder både öppna och slutna frågor, uppmaning 

och återkoppling. Blicken flyttar hen mellan artefakten och barnet och gestik använder hen till att peka 

ut någon detalj som hen frågar om. Talet är, ur pedagogens perspektiv, en strukturerande semiotisk 

resurs som åtföljs av hens gestik och blickriktningar och därmed konstrueras modal densitet av 

intensitet (MI) när kommunikationen drivs framåt. Blicken skiftar och den antyder var hen har 

uppmärksamheten, och detsamma gäller för Petrus, barnet. Pedagogen uppmärksammar vad Petrus gör 

och säger och det blir för pedagogen meningserbjudanden från vilka hen ställer frågor och påståenden 

så som förutsättningar för att för att Petrus ska fokusera uppmärksamhet på hur pumpen fungerar.    

Petrus använder många förkroppsligade semiotiska resurser i hanteringen av pumpen. Han plockar 

med delar, byter och fäster delar vid pumpen, trycker på en knapp och gör en rörelse av att blåsa 

genom i ett munstycke kopplat till en slang, vilket skapar ett dovt ljud. Pedagogen påkallar då verbalt 

uppmärksamhet till vad som händer med pumpen samt pekar "Nu, kolla, nu åker den upp", ett av 

pumpens meningserbjudanden som de båda kan uppfatta visuellt och auditivt. I aktiviteten är det 

barnet som får utforska pumpens meningserbjudande och artikulera meningserbjudanden verbalt om 

pumpen. Pumpens meningserbjudande om att bli hanterad av lungornas funktion och kroppens taktila 

beröring utforskas av barnet. Pedagogen erbjuder frågor som meningserbjudanden för Petrus som i sin 

tur kan konstruera meningserbjudanden för att förklara pumpens rörelser.   
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Meningsskapande 

De av pedagogen anmodande yttrandena kodades vid fem tillfällen som prövande/sökande men inga 

av den karaktären återfanns av barnets anmodande yttranden. Av pedagogens yttranden kodades tre 

som instruerande och ett som beledsagande. Av barnets yttranden kodades fem som instruerande och 

ett som analytiskt. Pedagogen använde inte det analytiska språkbruket och inget yttrande återfanns av 

det expressiva språkbruket. Barnet använde inget beledsagande yttrande. Något yttrande var tvetydigt i 

karaktären då det kunde kodas som antingen beledsagande eller som prövande/sökande.   

Petrus blåser genom en slang till en pump och pedagogen sitter på huk bredvid och iakttar barnet vid 

pumpen. Utifrån vad som händer med pumpen och dess delar formulerar pedagogens yttranden av 

prövande/sökande karaktär och hen formulerar en fråga om varför det som sker med pumpen händer. 

Barnets intresse fångas med frågor som formuleras på olika sätt och pedagogens intresse är fokuserat 

mot barnets konkreta och abstrakta föreställningar kring aktiviteten. Pedagogen kommenterar också 

pumpens delar med det instruerande språkbruket medan hon växelvis blickar till på pumpen och 

barnet. Pedagogen uppmärksammar artefaktens funktion i de prövande/sökande yttranden som hon 

ställer. Petrus meningsskapar då med ett instruerande språkbruk, och vid ett tillfälle ett analyserande 

språkbruk, då han förklarar hur luft rör sig genom pumpen. I den här aktiviteten väljer pedagogen att 

ställa frågor om "vad" och "varför" som är frågor vilka indikerar beskrivningar och analys och barnet 

kan i svar beskriva aktiviteten och utföra en enkel analys av den.  

Barnet undersöker artefakten självständigt och pedagogen väljer att stötta honom med instruktioner 

och frågor för meningsskapande. Pedagogens skapar av didaktiska val varierade frågor till hjälp för 

barnets reflektion.           

TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - cykel skapar 
vind  

Beskrivning av data 

Miljö och artefakt 

 

Figur 16. Cykel skapar vind. 
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Flera cyklar finns i utställningen. En sparkcykel är svårstyrd då hjulet vrids i motsatt håll från 

styrstångens riktning. Sparkcykeln har små stödhjul vertikalt över den främre delen av fotplattan. En 

annan röd cykel som är en stationär har varken fram- eller bakhjul. Den är monterad vid en 

golvstående metallram. Cykelns drev har en kedja och den är kopplad till en hög vertikal stång bakom 

cykeln. Högst ovanpå stången sitter en stor fläkt och närmre golvet finns en vindflöjel i trä, bakom 

cykeln. När besökare trampar på pedalerna på den stationära cykeln drivs fläkten i taket.   

Multimodal beskrivning 

Tom kliver upp på röd stationär cykel, klättrar upp på ramen. Bredvid står Erik på en sparkcykel. 

Pedagogen, Kristina, står en meter framför Erik och Tom och tittar på de båda pojkarna. I direkt tilltal 

till pedagogen börjar Tom berätta att han är "den med klorna", Erik börjar också tala om vem han är. 

Pedagogen frågar retoriskt efter "den med klorna" och vad pojkarna leker. Tom rör sig på cykeln, han 

sträcker sig upp med raka armar, hoppar ned på höger pedal, trampar på pedalerna medan han berättar 

för pedagogen om vilka figurer de leker och pedagogen som står och tittar på Tom frågar efter vem 

han leker att han är. Erik backar trampcykeln fram och tillbaka och sparkar snart iväg med den .  

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

07:05,00 Pedagogen: Vem var du då Tom? 

 

Tom: Den med klon. 

Pedagogen: Vad heter han? 

Tom: Jag vet.. 

Pedagogen: Eller hon? 

Tom: inte.... Ah, fast jag ser bara den med 

klorna. 

Pedagogen står framför Tom och tittar på 

honom. Tom trampar på pedalerna. Tom 

sätter ned fötterna på golvet, sen lyfter 

han upp fötterna på pedalerna. Erik 

sparkar iväg med cykeln. Tom trampar, 

fäster blicken rakt fram. Pedagogen 

vrider huvudet och tittar bort i samma 

riktning.  

07:14,30 Pedagogen: Ja.... Och en tunga har den 

också och jättestora händer och jättestora 

fötter. 

Pedagogen vrider tillbaka huvudet och 

ser på Tom. Tom trampar på pedalerna. 

 

Tom berättar om vad han och fantasifiguren kan göra och Kristina följer upp med frågor om Toms lek 

med fantasifiguren. Hon ställer sig närmare Tom och flyttar sig närmare ändå. Tom trampar på och 

stegar runt på cykeln medan han utbrister expressiva uttryck som "Oeeeh...ahh... och slutligen 

"OAAH" med emfas. Pedagogen ser på Tom som säger "Okej" och stiger av cykeln baklänges och då 

avslutas leken.  

De semiotiska resurser som används av både pedagogen och barnet Tom är tal för auditiv 

tillgänglighet, med blick och rörelse när de tillsammans orkestrerar multimodala ensembler. Barnen 

Tom och Erik använder också taktil beröring vid de visuellt tillgängliga utställningsföremålen.  

Analys av data 

Meningserbjudanden 

Ett samtal om leken blir ur pedagogens perspektiv den överordnade handlingen på en övergripande 

nivå. Tom och Erik ägnar sig åt två överordnade handlingar parallellt, de cyklar och de samtalar med 

Kristina, pedagogen. Det är Tom som initierar samtalet med Kristina.  
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Båda barnen använder hela kroppen som semiotiska resurser när de "cyklade". Tom påkallar 

pedagogen i direkt tilltal "Jag är den med klorna, Kristina", ett meningserbjudande om en lek. Erik 

"cyklar" snart iväg men Tom stannar kvar på den stationära cykeln. Tom ägnar sig åt två parallella 

handlingar. Cykeln uppmärksammas förkroppsligat av Tom. Med cykeln används då semiotiska 

resurser som taktil beröring och rörelser, då Tom klättrar på ramen, hoppar ned, trampar på pedalerna 

och sträcker sig upp med hjälp av armarna och på så sätt utforskar han cykelns meningserbjudande 

med balansering. Cykelns meningserbjudande om att skapa vind utforskas inte. Samtidigt interagerar 

gossen med uppmärksamhet i samtalet med Kristina då han använder tal och blick som semiotiska 

resurser. Deras samtal handlar om lekens meningserbjudande, alltså vad leken handlar om och det är 

Tom som ställer samman meningserbjudanden för pedagogen. Pedagogen följer Toms fokus för 

uppmärksamhet, det är leken och lekens figur de talar och skapar mening kring. Tom utforskar 

utställningen visuellt och finner en artefakt som ett visuellt lekobjekt och det blir ett 

meningserbjudande som han i fantasin (troligtvis) kunde interagera med. Tom kommunicerar detta 

meningserbjudande verbalt med pedagogen och deras blickriktningar blir en viktig semiotisk resurs för 

uppmärksamheten i Toms och Kristinas interaktion vid detta tillfälle. Tom ser rakt fram och Kristina 

följer hans blick genom att vrida på huvudet och titta bort, "Ja" säger hon och vrider tillbaka huvudet 

och ser på Tom, så fortsätter hon "...och en tunga har den också och jättestora fötter". Objektet för 

deras visuella uppmärksamhet blir ett meningserbjudande för Kristina. I den stunden är blicken den 

semiotiska resurs som med intensitet skapar modal densitet för både pedagog och barn. Tom talar om 

att han ser en figur, han ar också kroppsligen aktiv på cykeln men det är en semiotisk resurs i 

bakgrunden. Annars, för och genom kommunikationen med pedagogen är talet den semiotiska resurs 

som med intensitet (MI) ställs i förgrunden för modal densitet. Pedagogen väljer att tala med Tom om 

leken och därmed erkänner Kristina Toms motiverade tecken, av lek, som ett meningserbjudande. 

Under denna aktivitet är det Toms meningserbjudanden om lekens handling och mening, som Kristina 

besvarar med att använda både öppna och slutna frågor, hon ger barnet utrymme för meningsskapande. 

Pedagogen ger i sitt semiotiska arbete meningserbjudanden till barnet för att utforska och utveckla 

leken och fantasin.    

Meningsskapande 

Av pedagogens anmodande yttranden kunde fem kodas som ett prövande/sökande språkbruk, ett som 

instruerande och tre som beledsagande. Av barnens anmodande yttranden kunde sex kodas som 

instruerande, ett som beledsagande och en sträng av yttranden som expressivt språkbruk. Barnet, Tom, 

använde inte alls det prövande/sökande språkbruket och pedagogen använde inte alls det expressiva 

språkbruket. Det analyserande språkbruket återfanns inte alls.  

Tom och Erik har tagit var sin cykel som de provar att cykla på. Toms cykel är stationär och han 

klättrar över den när han inleder ett samtal med Kristina, pedagogen. Erik, som har en sparkcykel 

försvinner snart från Toms sida. Tom initierade samtalet med Kristina i ett instruerande språkbruk och 

Kristina som uppfattar hans lek, besvarar honom i ett prövande/sökande språkbruk med frågor vilka 

uppmuntrar pojkens intresse i hans meningsskapande. Tom fortsätter att beskriva lekens figur, han 

fokuserar blicken i fjärran när han talar om, i ett instruerande språkbruk, att han ser figuren "med 

klorna" och Kristina följer hans blick. Av den visuella informationen kan Kristina besvara Tom med 

beledsagande och instruerande språkbruk och hon bekräftar det som Tom ser och beskriver figurens 

utseende. Det expressiva språkbruket använder Tom när han ramlar av cykeln. Det är Tom som leder 

samtalet och att det är en lek bekräftas av pedagogen som följder hans yttranden med uppmärksamhet 

och låter honom utveckla meningsskapandet om leken. Kristinas intresse och uppmärksamhet är riktat 
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mot barnets meningsskapande, i frågeställningarna följer hon upp det som Tom talar om. Pedagogen är 

följsam och stöttande mot Tom i hans samtal och lek utifrån hans egna villkor. Genom didaktiska val 

av yttranden upprättar pedagogen förutsättningar för att barnet ska utveckla sin lek. Meningsskapandet 

om cyklandet finns hela tiden närvarande, att cykeln kan skapa vind är inte i fokus för 

meningsskapandet, men cykeln kan för Toms kropp och balans möjligen vara nära förknippat med 

äventyren i leken.  

TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - skrivspegel en 
andra gång 

Beskrivning av data 

Miljö och artefakt 

 

Figur 17. Skrivspegel. 

Mitt på ett långbord är ett vertikalt träbräde monterat. Det är ca 30 cm i höjd och ca 40 cm i bredd vid 

basen av bordet, då det är skuret i vinklar upp mot höjden. I mitten av detta träbräde är ett spegelglas 

monterat. Ut ca 10 cm från spegelns yta är en hyllkant ca 15 cm hög monterad. Den har öppna sidor 

till höger och vänster och mot spegeln men täckt över sidan ut mot bänken där besökare kan sitta. 

Under hyllkanten kan besökare sätta ned ritpapper och sticka in sina händer från höger och vänster 

öppna sida, men besökarens direkta synfält över händer och papper är täckt av hyllkanten, så 

besökaren tvingas se sina händer och ritark genom spegelbilden. Samma arrangemang är upprepat på 

baksidan av spegeln så att två besökare kan sitta mitt emot varandra och samtidigt utföra uppgiften 

med att rita.   

Multimodal beskrivning  

Stina och Kalle sitter vid skrivspegeln mittemot varandra och de ritar. Pedagogen är lutad över bordet 

och ser på barnen. Lena sitter bredvid Kalle. Pedagogen ställer slutna frågor till Stina och Lena och 

kommenterar rituppgiften. Kalle tittar över spegelkanten mot Stina och ber att få se på Stinas teckning. 

Kalle blickar till på pedagogen. Både Stina och pedagogen kommenterar arbetet med att teckna och 
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Stina tittar till på pedagogen när pedagogen talar. Stina kommenterar svårigheten med den egna 

rituppgiften och det bekräftas verbalt av pedagogen som då också nickar.  

Kalle tittar till på pedagogen, ändrar kroppsposition, vilket pedagogen uppmärksammar som ett avslut 

och då föreslår ett byte vid skrivspegeln. Pedagogen instruerar Lena om vilka verktyg hon plocka upp. 

Lena flyttar in till spegeln. Lena talar om att hon inte hittar materialet men när pedagogen frågar vad 

det är som Lena vill ha så lyfter Lena upp ett papper och tar en penna medan hon flyttar sig på bänken. 

Pedagogen bekräftar henne verbalt. Kalle säger att han ska gå och lämnar bordet. Ludvig kommer och 

sätter sig bredvid Lena. Ludvig tittar i lådan med ritark.  

Kalle, som står bakom pedagogen frågar om det är dags att gå till snurran nu och pedagogen tittar till 

på Kalle. Stina svarar Kalle, hon ber att de ska vänta på henne men pedagogen avstyr den aktiviteten 

genom att säga att de ska vänta. Kalle sätter sig vid Stina. Pedagogen föreslår att Kalle och Stina kan 

gå till snurran själva. Ludvig ser på pedagogen, håller fram en pennvässare och säger "OJ" med emfas 

och pedagogen besvarar honom med att nämna pennvässaren. Lena ritar genom att direkt se på 

ritarket, tittar till på pedagogen som går fram till henne och börjar instruera henne hur hon ska använda 

skrivspegeln. Pedagogen pekar, instruerar verbalt och hjälper Lena taktilt med och sålunda orkestrar 

hen en multimodal ensemble för justering av Lenas kroppsposition. 

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

09:52,80 Pedagogen: Här, det är s# får du stoppa in 

armarna … under här. 

Lena: Under där? 

 

Pedagogen går runt bänken till Lena. 

Hen står bakom Lena och pekar under 

skrivspegelhyllan. Lena lutar sig fram 

mot bordet.  

09:56,40 Pedagogen: Ser du dina händer där? 

… och så får du titta HÄR i spegeln.  

 

Vi backar den. Så. Ser du. Ser du den i 

spegeln? 

 

Här. Så får du försöka rita på den.  

Pedagogen sätter händerna på Lenas 

axlar, för Lenas rygg bakåt. Hen pekar i 

spegeln, tar sen och för ned Lenas armar 

under skrivspegelhyllan. Hen flyttar 

Lenas teckning, därefter lyfter hen upp 

flickans händer och rätar upp barnets 

axlar. Pedagogen böjer sig fram, pekar 

på spegeln, hen pekar igen och backar 

bakåt.  

 

Pedagogen sätter sig på bänken bredvid Lena. Både pedagogen och Ludvig tittar på Lenas teckning. 

Pedagogen frågar Lena om hur det går att rita och Lena säger flera gånger att hon inte ser även fast 

pedagogen säger att hon kan se i spegeln, och pekar på spegeln. Ludvig har flyttat sig åt sidan och 

säger då att han inte ser. Pedagogen börjar då ett samtal med Ludvig om hans rituppgift och Lena 

fäller in en fråga om det som Ludvig gör. Lena avslutar rituppgiften, hon sträcker sig upp, lyfter fram 

teckningen och får av pedagogen instruktioner verbalt och med gestik om var hon kan lägga 

teckningen och pennan innan hon lämnar bänken.  

För auditiv tillgänglighet använder både pedagogen och barnen tal, kombinerat med blick, gestik, 

taktil beröring och rörelser. I kommunikationen orkestrerar de med dessa semiotiska resurser 

multimodala ensembler. Skrivspegeln, pennor och ritark är visuellt och taktilt tillgängliga.  
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Analys av data 

Meningserbjudanden 

På en övergripande nivå är den överordnade handlingen en övning med skrivspegeln där pedagogen 

övervakar barnens aktiviteter. Flera överordnade handlingar pågår parallellt och överlappande. 

Pedagogen samtalar med Stina och Kalle och växlar från den handlingen till att instruera Lena. Barnen 

är också engagerade i olika parallella handlingar, barnen talar med pedagogen, Stina och Kalle talar 

med varandra, skrivspegeln som en fryst resurs används av Stina och Kalle och senare används den av 

Lena. Ludvig ritar en teckning vid bordet, utan att använda skrivspegeln.  

Kalle och Stina ritar, ett meningserbjudande för Lena, som tittar på. Pedagogen ställer frågor, både 

öppna och slutna, kommenterar barnens semiotiska arbete med skrivspegeln och ger instruktioner. När 

pedagogen kommunicerar med Kalle, Stina och Lena i början av aktiviteten så konstruerar hen modal 

densitet med språket som en intensiv resurs (MI). Kalle och Stina talar med varandra. De skapar i egna 

överordnade handlingar modal densitet av intensitet (MI) med tal. Samtidigt skiftar Kalle och Stina 

ofta blickriktningarna, allt eftersom de växlar fokus mellan parallella handlingar och det indikerar på 

vad eller vem som för tillfället deras uppmärksamhet är fokuserad vid. 

Meningserbjudanden skapas inte enbart av talet. Pedagogen ser på barnen och när Kalle tittar till på 

pedagogen, sträcker sig upp och rätar på ryggen och detta uppfattar pedagogen som ett  

meningserbjudande om att Kalle är färdig med rituppgiften. Kalle konstruerar då modal densitet där 

blick och rörelse fördes tillsammans i intensitet (MI). Pedagogen verbaliserar i svar på detta ett nytt 

meningserbjudande om att det är Lenas tur att prova skrivspegeln.  

Senare, när Lena utför semiotiskt arbete med rituppgiften så böjer hon sig över hyllkanten och ser 

direkt på arket som hon ritar på. Lena konstruerar modal densitet av rörelser och blick som förs 

samman i intensitet (MI) och det blir ett visuellt meningserbjudande för pedagogens uppmärksamhet, 

om ett "fel". När pedagogen går fram till Lena använder hen flera olika semiotiska resurser för att 

ställa samman ett meningserbjudande, hen orkestrerar en multimodal ensemble. Hen lägger emfas på 

ordet "här" tillsammans med pekande gestik och taktil beröring då hon för Lenas armar till rätt plats 

och rättar till barnets hållning. Uppmärksamhet fokuseras då på förutsättningar för att barnet ska 

kunna se och koordineras kroppen för att använda skrivspegeln. Pedagogens rörelser och taktila 

beröringar blir motiverade tecken, till stöd för talyttrandena modal densitet konstrueras av intensitet 

(MI) med tal. Som ett meningserbjudande för Lena verkar det ändå inte framstå klart, då Lena flera 

gånger upprepar att hon inte ser.  

För den hela övergripande överordnade handlingen, ur pedagogens perspektiv, skapas modal densitet 

av intensitet (MI) av tal då hen kommunicerar med barnen där tal är nödvändigt. Under den 

överordnade handlingen av att använda skrivspeglarna skapas många meningserbjudanden. 

Skrivspegelns meningserbjudande om syn och koordination, och pedagogens meningserbjudanden om 

skrivspegeln uppfattas olika av de olika barnen. Pedagogen erbjuder meningserbjudanden om hur 

skrivspegeln ska användas korrekt. Barnen erbjuder meningserbjudande om hur det är att arbeta med 

skrivspeglarna och var de är i aktiviteten att använda skrivspeglarna. Pedagogen erbjuder också 

meningserbjudanden om turordningar i aktiviteter.       

Meningsskapande 

Av pedagogens anmodande yttranden kunde sju kodas som ett prövande/sökande språkbruk. 14 av 

pedagogens anmodande yttranden kodades som instruerande och sju av dem som beledsagande.  Av 
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barnens anmodande yttrande kodades nio som prövande/sökande, 11 som instruerande, två som 

beledsagande och ett som expressivt. Pedagogen använde ej det expressiva språkbruket och det 

analyserande språkbruket återfanns inte alls. Vissa yttranden har varit svåra att bedöma och koda då de 

kunde uppfattas som både beledsagande och instruerande, ett annat yttrande kunde uppfattas som både 

prövande/sökande och beledsagande.      

Kalle och Stina sitter vid var sin sida om skrivspegeln och ritar. Pedagogen finns bredvid dem och 

yttrar med det prövande/sökande språkbruket en fråga till Stina, om hur Stina upplever att det är att 

rita. Stina får meningsskapa om upplevelsen. Kalle och Stina meningsskapar om tecknandet och om 

nästa artefakt att gå till, och pedagogen deltar i deras meningsskapande dels med beledsagande 

yttranden och en gång med ett instruerande språkbruk. Ludvig är den ende som använder ett expressivt 

språkbruk, "oj" säger han och visar upp ett verktyg vilket pedagogen kommenterade med ett 

beledsagande språkbruk.  

När Lena ska rita vid ritspegeln använder pedagogen ett språkbruk vilket varvas av instruerande 

yttranden med emfas på utpekande ord för att fånga intresse och prövande/sökande yttranden för att 

Lena ska kunna meningsskapa kring uppgiften. Pedagogens ordsvall följs av taktila beröringar och 

pekanden. Pedagogen upprättar då förutsättningar för Lenas meningsskapande (att se och rita). I 

processen meningsskapar Lena med det prövande/sökande och det instruerande språkbruket, hon 

undrar var hon skulle placera händerna och påstår att hon inte kan se. Med ett prövande/sökande 

språkbruk kontrollerar pedagogen att Lena kan se. Lena meningsskapar ännu en gång att hon inte kan 

se men ritar straxt därefter intensivt. Pedagogen är följsam mot barnen, hen håller sig i bakgrunden 

och bevakar barnen men stiger in för hjälp och stöd när något blir problematiskt för barnen. 

Pedagogens intresse ligger vid vad barnen gör. Pedagogens didaktiska val i meningserbjudanden blir 

för Kalle och Stina stöttande, så också för Lena. Med det instruerande språkbruket och 

prövande/sökande språkbruket lotsar pedagogen Lena initialt, i syfte att upprätta förutsättningar för 

Lenas meningsskapande. Barnens meningsskapande i uppgiften att rita blev för dem då 

problembaserat, då de får lösa uppgiften genom att rita själva.   
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TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - koordinera syn 
genom lins 

Beskrivning av data 

Miljö och artefakt 

 

Figur 18. Koordinera syn genom lins. 

Grundkonstruktionen av denna artefakt är en smal vågrät träplanka med ett ben i vardera ände, 

ståendes på en tvärbalk som fot. I plankans bortre kant finns en vit platta vertikalt monterad. I dess 

främre kant, mot besökaren, finns en träplatta monterad i vertikalt läge och den skymmer besökarens 

synfält mot den vågräta stolpen. I denna träplatta finns ett titthål och runt detta titthål hänger en rund 

metallplatta som också är genomborrad med ett titthål. Framför titthålskonstruktionen, mot besökaren, 

skjuter den vågräta stolpen fram i en hylla. På hyllan finns ett hjul i vågrätt läge och den har ett 

handtag i lodrätt läge.  

Den liggande stolpen bakom träplattan och titthålet har en svart platta monterad vertikalt ca en 

tredjedels längd från dess bortre kant. Bakom den svarta plattan syns två vertikala metallarmar, båda är 

triangelformade i huvudet. Metallarmarna löper bakom den svarta plattan i spår av det hjul som finns 

vid den främre kanten där besökaren kan använda artefakten. När besökare tittar genom titthålet syns 

de triangelformade armarna mot en svart förgrund och en vit bakgrund, och kan med hjulet ställas i 

våg.      

Multimodal beskrivning 

Rune håller snurran handtaget på hjulet, går några steg till vänster och snurrar med handtaget åt både 

höger och vänster. Pedagogen, som står bredvid och pekar rakt fram tittar på Rune och ber honom att 

titta på metallarmarna, sen ser hen rakt fram och stiger fram och pekar på titthålet. Hen ber Rune att 

titta igenom det. Rune sätter fingret i titthålet och snurrar metallplattan. Pedagogen ber barnet att vänta 

och hon hämtar en pall som hon ställer fram till barnet. Barnet tittar på pallen och sätter sig på den. Då 

uppmanar pedagogen Rune att ställa sig på knä så att han kan se igenom hålet och så pekar hon på 

titthålet. Rune ställer sig på knä på pallen. Pedagogen sträcker ut armen och går till armarna som hen 

pekar på.  
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Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

18:57,80 Pedagogen: Ser du här? Ser du dem 

Rune? 

 

Rune: Jaaaa. 

 

 

Pedagogen går några steg fram och pekar 

på två stänger i artefakten, hon vrider 

huvudet och tittar på Rune. Rune vevar 

på handtaget och tittar genom titthålet. 

Pedagogen tittar ömsom på stängerna 

som rör sig och ömsom på Rune.  

19:07,30 Pedagogen: Vad händer då, när du tittar i 

hålet? 

Rune: Jag ser dem. 

 

Pedagogen går tillbaka, ställer sig 

bredvid Rune, böjer sig lätt och tittar 

bakom barnet fram mot stängerna.  Rune 

vevar på handtaget och tittar mot 

titthålet.  

 

Hen frågar Rune om han ser dem och tittar på honom. Rune svarar jakande och vevar på handtaget. 

Pedagogen tittar fram och tillbaka mellan armarna och Rune, sen går hen tillbaka till Rune och ställer 

sig bredvid honom och frågar vad han ser genom hålet och vad de (armarna) gör. Rune svarar att han 

ser dem och att de rör sig, och hela tiden vevar han med handtaget. Rune hoppar av pallen och springer 

iväg.  

De semiotiska resurser som pedagogen använder för auditiv tillgänglighet är tal, sen gestik, blick, 

rörelse och taktil beröring av artefakten som också är visuellt tillgänglig och dessa semiotiska resurser 

använder hon i orkestrering av multimodala ensembler. Barnet använder samma semiotiska resurser.  

Analys av data 

Meningserbjudanden 

Den överordnade handlingen är en övning vid en artefakt för att kunna koordinera syn och rörelser. 

Flera parallella handlingar pågår. Pedagogen för ett samtal med Rune och parallellt tillgängliggör hen 

en fryst resurs för barnet. Rune kommunicerar med pedagogen, han använder artefakten för att 

koordinera syn och rörelser och han använder den frysta resurs, en pall som pedagogen ger honom.  

Pedagogen är verbal och ger uppmaningar/instruktioner samt ställer frågor till Rune. Hen talar, pekar 

och ser på Rune som är fåordig. Artefakten som en överordnad handling var i förgrunden för Rune 

med fokus och uppmärksamhet och den hanterar han med taktil beröring och rörelse. Artefaktens 

meningserbjudande utforskas hela tiden då Rune är aktiv med att beröra den på olika sätt, han snurrar 

och vevar på dess olika delar. Rune undersöker vad som kan göras med artefakten. Rune konstruerar 

initialt modal densitet av intensitet (MI) där hans rörelser och taktila beröring ställdes i förgrunden för 

modal densitet. Pedagogen konstruerar modal densitet av intensitet där talet strukturerar andra 

semiotiska resurser (MI). I början av samtalet med pedagogen skjuts talet till mellangrunden av modal 

densitet från Runes perspektiv. Pedagogens tal besvaras till att börja med inte verbalt men Runes 

taktila beröring av artefakten blir meningserbjudanden för pedagogen.   

Pedagogen hämtar en pall i en parallell handling. Den ställer hen fram åt barnet, "så där" säger hen och 

Rune reagerar med uppmärksamhet och flyttar fokus till pallen, han tittar på den och sätter sig på den.  

Att pedagogen då tillgängliggör en fryst handling för barnet ser jag som att hen använder en sträng av 

motiverade tecken, i kommunikation med barnet. I den situationen skapas från pedagogens perspektiv 
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modal densitet av intensitet (MI) och samtidigt ett meningserbjudande för barnet, att använda pallen, 

vilket Rune gör. Pedagogen instruerar därefter Rune, i yttranden och genom att peka och Rune svarar 

henne genom att följa instruktionerna och svara verbalt, om än korthugget. Med frågor till Rune 

fokuserar pedagogen uppmärksamhet på vad Rune kan se och mellan dem skapas modal densitet av 

intensitet (MI), av tal. Pedagogens meningserbjudanden erbjuds för att underlätta för barnet, så att 

barnet ska kunna se stängernas rörelse i koordination av att han vevar dem fram och tillbaka. Det är 

meningserbjudanden som handlar om vad som menas med artefakten och vad man kan göra med 

artefakten.   

Meningsskapande 

Av pedagogens anmodande yttrande kunde fyra kodas som prövande/sökande språkbruk, tre som 

instruerande språkbruk och inget som beledsagande. Barnets yttranden kunde kodas som ett 

instruerande språkbruk och ett beledsagande. Barnet använde inga prövande/sökande språkbruk, och 

de expressiva och analyserande språkbruken fanns inte alls med.  

Rune utforskar en artefakt där man kan ställa metallstänger i våg genom att anpassa deras rörelser med 

ett hjul, under visuell inspektion. Rune vevar och snurrar på delar av artefakten medan pedagogen stod 

bredvid och tittade. Rune använder inte artefakten fullt ut för dess visuella funktion som skulle 

kombineras med koordination, barnet utforskar konstruktionen taktilt. Pedagogen instruerar Rune 

verbalt hur han skulle titta, samtidigt som hen pekar och tittar växelvis på konstruktionen och Rune. 

Hen infogar ett prövande/sökande yttrande i ordflödet för att utröna om barnet ser genom titthålet som 

hen pekade på. Rune tittade inte, han satte in ett finger i titthålet och snurrade runt dess ramplatta. 

Runes fokus var riktat mot den taktila utforskningen. Pedagogen använder det instruerande 

språkbruket för att korrigera Runes användning av artefakten.  Pedagogen yttrade ytterligare några 

korta uppmaningar i det instruerande språkbruket medan hon hämtar en pall och ber Rune att ställa sig 

på knä på den, vilket då fångar Runes intresse, då han ställer sig på pallen. Hen har då fokuserat 

uppmärksamheten på villkor för barnets handling. Barnet är tyst men pedagogen ställde några 

prövande/sökande yttranden, då om Rune kan se och om vad han kan se. Det visuella står i fokus för 

vad pedagogen vill meningsskapa om. Pedagogen kan se att barnet inte ser och hen underlättar 

förutsättningarna för barnets syn. Runes meningskapar verbalt, med ett instruktivt språkbruk bekräftar 

han att han ser och vad han ser. Med de prövande/sökande yttrandena visar pedagogen intresse och 

uppmärksamhet för barnets användning av synen. Själva artefaktens meningserbjudande av att 

koordinera syn och rörelse utforskas inte då Rune snart springer därifrån. Pedagogens didaktiska val 

av meningserbjudanden är diagnosticerande och stöttande för Runes meningsskapande.      
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TT/Kroppenspåret/Cirkusspåret - mikrofon och 
hörlurar  

Beskrivning av data 

Miljö och artefakt 

 

Figur 19. Mikrofon och hörlurar.  

Vid ett långbord finns en ljudanläggning, den består av två par hörlurar, en mikrofon och en 

volymkontroll med flera reglage.   

Multimodal beskrivning 

Simon sitter och pedagogen står till en början som åskådare vid Aina och Stina som sitter mittemot 

varandra och är upptagna i aktiviteten med att prova mikrofonen och hörlurarna. Pedagogen, som står 

vid bordets kortkant inleder med en öppen fråga ett samtal med Simon, och Simon ser på pedagogen 

och ler och svarar verbalt om hans subjektiva upplevelse av aktiviteten; det låter "JÄTTEROLIGT" 

som han säger med emfas. Pedagogen frågar flera gånger om hur det låter, Simon och Stina tittar på 

pedagogen och Simon svarar ännu en gång att det låter roligt. Under tiden skapar Aina nonsensord. 

Pedagogen tystnar. Stina kommenterar att det låter roligt och ber att få sjunga, vilket också Simon 

frågar om. Aina fortsätter att modulera nonsensord till Stinas skratt. Pedagogen ber att få lyssna och 

Stina tar av sig lurarna, håller upp dem. Aina tittar till på pedagogen. Simon talar om att han vill 

sjunga och det gör Stina med. Pedagogen har gått fram till Stina och satt sig, hen kommenterar att 

sladdarna har trasslat ihop sig och hen reder ut dem. Rune kommer och sätter sig på bänken bredvid 

Simon när pedagogen sätter på sig hörlurarna.  

Tid 

 

Tal/ljud 

 

Rörelse/gest/blick 

 

20:14,00  

 

Aina sitter på knä framåtlutad mot 

mikrofonen med hörlurar. Bredvid Aina 
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Aina:oooOOOoooOO 

ooOOooOO 

Pedagogen: Pilla lite på den där då. 

(Stina: Skrattar).  

sitter Rune och sen Simon, båda 

pojkarna på knä på bänken. Pedagogen 

sitter mitt emot Aina och hen sätter på 

sig hörlurar. Stina sitter vid pedagogens 

sida. Alla barnen ser på pedagogen. Stina 

tittar till på Aina. Simon sträcker sig 

upp. Pedagogen pekar på volymreglaget. 

Stina hoppar av bänken och springer 

iväg.  

20:20,10 Aina (svag röst): OooOOOoooOO... 

oooOOOoooOOO 

oooOOO 

Pedagogen: Nu låter du som ett spöke 

Aina 

Aina: oooOOOoooOOOoooOOOooo 

(Aina tystnar). 

Aina rör volymkontrollen. Rune och 

Simon böjer sig fram och ser på 

volymkontrollerna.  

Aina och pedagogen tittar på varandra. 

 

 

Rune går iväg från bordet.  

20:34,80 Pedagogen: Uhh hu huu 

 

Aina reser sig upp på knä och tar av 

hörlurarna, pedagogen tar också av sina 

hörlurar. 

 

Stina ber att få prova igen och pedagogen reder ut intrasslade sladdar medan Simon tar på lurarna 

vilket Aina protesterar emot. Simon lutar sig mot volymkontrollen och rör på den. Aina och Stina 

fäller kommentarer om turordningen och Simon kommenterar att han inte fått sjunga. Aina tar 

hörlurarna och pedagogen ser på Stina och säger att Stina kan prova efter Simon. Simon gör ljud med 

tyst röst under ett par sekunder, sen säger Aina att det är Stinas tur. Pedagogen uppmanar barnen att 

Simon ska få prova innan det är Stinas tur samtidigt som hon tittar på Stina och pekar . Simon 

fortsätter att ljuda nonsensord. Stina ger Simon uppmaningar om hur han kan röra volymkontrollen 

samtidigt som hon tittar bort. Simon fortsätter att ljuda med svag röst. Simon härmar Stina "hålla nere 

den" och under upprepar detta flera gånger varefter Aina och Simon skrattar. Han rör vid 

volymkontrollen. Stina lämnar bordet. Pedagogen blickar än på barnen och än runt utställningslokalen. 

Simon verbaliserar "bajskorv" flera gånger. Stina sätter sig bredvid Simon och Rune sätter sig vid 

Aina. Simon provar rytmen i ordet och drar ut vokaler  "bajskooooooooooorv bajskorv".  Stina ser på 

Aina och Simon och anmärker om tiden. Pedagogen tittar då på Simon, Simon ser tillbaka och 

pedagogen säger till om att Stina kan få prova. 

Stina börjar ljuda nonsensord och pedagogen kommenterar dess hemliga mening. Stina sjunger också 

på engelska " ajjj laaaav jooooooooo" och när en dryg minut har gått så avbryter pedagogen och 

föreslår ett byte, då Aina kan vänta. Aina rör vid volymkontrollen och Stina lyfter på hennes hand. 

Simon springer runt bordet runt till Aina, som han ser på, och ber att få byta. Under tiden fortsätter 

Stina att sjunga nonsensord, med både rytm och skala. Stina svarar något tvekande men Simon sätter 

på sig lurarna och Stina fortsätter att ljuda nonsensord. Pedagogen svänger benen över bordet och går 

iväg.    

Både pedagogen och barnen använder tal, blick, gestik, taktil beröring och rörelse som semiotiska 

resurser. Barnen modulerar ljud med ton, rytm och styrka för auditiv tillgänglighet. Barnens uttryck i 

verbala påståenden, i frågor och uppmaning, med emfas och i ljudande, med ton, rytm och styrka, 
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därtill med blickar, gestik och rörelse orkestreras i multimodala ensembler. Ljudanläggningen som 

används är både visuellt, taktilt och auditivt tillgänglig.  

Analys av data 

Meningserbjudanden 

På en övergripande nivå är den överordnade handlingen en aktivitet att prova en ljudanläggning. Flera 

handlingar pågår parallellt. Pedagogen interagerar med barnen då hon samtalar med dem och skapar 

ljud med dem. Hon hanterar också ljudanläggningen vid olika tidpunkter. Barnen håller också på med 

olika överordnade handlingar, de hanterar ljudanläggningen, de samtalar med pedagogen och de 

kommunicerar med varandra i tal, sång och genom att ljuda. 

I början av aktiviteten fokuserar pedagogen med frågor uppmärksamheten på upplevelsen av att lyssna 

på ljudandet, när hen talar med Simon. Samtidigt, i en parallell handling så är det Aina och Stina som 

använder mikrofonen och hörlurarna. De ägnar sig åt att ljuda nonsensord som moduleras med emfas 

av röstens ljudstyrka. När Aina gör detta fångas Simons och Stinas uppmärksamhet då de båda 

kommenterade hur roligt det lät. Ainas "wowowowwoooOOAAAOOOOOeeeEE" blir för barnen, ur 

deras egna perspektiv, ett meningserbjudande om att sjunga eftersom barnen som väntar på tur att ta 

över mikrofonen nämner att de ville sjunga,   

Pedagogen byter plats med Stina och tar del i aktiviteten då hon lyssnar i hörlurarna. Pedagogens  

verbala meningserbjudanden handlar om vad man kan göra med föremålen, "pilla lite på de här då" 

säger hen och pekar på volymkontrollerna, för barnens uppmärksamhet på vad man kan göra med 

anläggningen. Aina rör då vid volymkontrollerna och vilket fångar Simons samt Runes visuella 

uppmärksamhet, de ser på. Modal densitet skapas av intensitet (MI) för Aina verbalt och likaså för 

Rune och Simon, men visuellt.   

Volymkontrollen återkommer flera gånger för uppmärksamhet och som meningserbjudande, om vad 

man kunde göra med den. När Simon provar mikrofonen modulerar han den egna röstens ljudstyrka, 

han "sjunger" svagt nonsensord. Stina ger verbalt ett förslag om att röra volymkontrollen "om du rör 

den då blir det faktiskt rätt". Ainas yttrande som ett meningserbjudande visar att Aina är medveten om 

volymkontrollens funktion. Simon svarade med att röra vid volymkontrollen och upprepa flera gånger 

"hålla nere den".  

Barnen prövar vidare ords rytm, som när Simon drar ut på vokalerna " bajskooooooooooorv bajskorv". 

Aina varierar ljudstyrkan i den egna rösten "oooOOH" och när Stina tog sin tur i att ljuda strax efteråt 

fingrar pedagogen på volymkontrollen, i semiotiskt arbete med artefakten. Något senare, när Stina åter 

sitter vid mikrofonen, sjunger hon nonsensord med ändringar i tonhöjd och rytm "aeeee 

tjadibadewedebää tjudiwidibadibo".  

Volymkontrollen uppmärksammades flera gånger i barnens övningar, men den verkar skjutas i 

bakgrunden för barnens intresse, då de trots volymkontrollens funktion (styrka) väljer att utföra 

motsvarande semiotiskt arbete med sina röster. Barnen anför modulerad ljudstyrka, därtill rytm och 

variation av toner i en multimodal ensemble. Barnen väljer att arbeta med den egna rösten, som för 

dem blir motiverade tecken av ljudanläggningens meningserbjudande. I den övergripande överordnade 

handlingen, i gruppens interaktion, pekades det, blickar skiftade riktning och man rörde vid varandra 

och totalt sett skapades modal densitet av intensitet (MI) under interaktionen av den verbala 

ljudskapande aktiviteten.  
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Pedagogen väljer att låta barnen utforska ljudanläggningen då hon håller sig mer tillbakadragen i 

aktiviteten, som tar form av en lek. Meningserbjudanden erbjuds av ljudanläggningen för auditiv 

uppmärksamhet och för övningar med den fysiska talapparaten. Meningserbjudanden erbjuds  av 

pedagogen och av barnen själva. Pedagogen fäster sin uppmärksamhet vid barnens ljudande av 

nonsensord, då hon vid ett tillfälle yttrade ett förslag till hörlurarnas meningserbjudande. "Stina har ett 

hemligt språk. Det är kanske det som de här hörlurarna är för, de översätter till ett hemligt språk" säger 

pedagogen och knackar på Stinas hörlurar.      

Meningsskapande 

Av pedagogens anmodande yttrande var det fyra som kunde kodas som prövande/sökande språkbruk 

och tio som kunde kodas instruerande. Av barnets anmodande yttranden befanns fem vara 

prövande/sökande och 19 av instruerande karaktär. Fyra av barnens yttrande kunde kodas 

beledsagande och 28 yttranden kunde kodas som expressivt språkbruk. Det fanns inget analyserade 

språkbruk och pedagogens språkbruk hade inga anmodande yttranden av beledsagande eller expressiv 

karaktär.  

Stina och Aina sitter vid var sida om ett bord med en mikrofon som Stina använder och båda barnen 

har hörlurar på. Simon sitter bredvid. Vid ljudanläggningen finns också ett volymreglage. Pedagogen 

inleder ett samtal med Simon, hen använder det prövande/sökande språkbruket och frågar då Simon 

hur det låter i hörlurarna. Aina använder ett expressivt språkbruk, hon ägnar sig åt att ljuda nonsensord 

och modulerar ljuden med rösten. I ett instruerande språkbruk meningsskapar Stina och Simon om 

upplevelsen av vad de lyssnade på. Att lyssna på ljudramsor verkar vara intresseväckande för barnen, 

som Simon kommenterade med emfas "...det låter JÄTTEROLIGT". Likaså Aina, när hon får vänta i 

ett par sekunder på att höra Stinas nonsensramsor, höjer då rösten "SÄG NÅGONTING".  Pedagogen 

är ganska tillbakadragen i barnens interaktion, hen använder det instruerande språkbruket för att 

fördela turordningar bland barnen när de ska använda ljudanläggningen. Hen använder också det 

instruerande språkbruket för att få barnen att intressera sig för vad hörlurarna kan göra och undrar vad 

de är till för. Det instruerande språkbruket används en annan gång för att uppmärksamma  

volymkontrollen, då hon uppmanar barnen att röra vid den. Ljuda och lyssna är något man kan göra 

för meningsskapande och barnen gick ett steg längre än att enbart utforska ljudanläggningen rent 

tekniskt, barnen fokuserade uppmärksamhet på att utforska sina egna röster genom att ljuda, lägga 

emfas på vokaler, variera röstens styrka, sjunga med rytm och ton och genom att sjunga med 

främmande språk (engelska). Man bör notera att det expressiva språkbruket är frekvent i barnens 

interaktion, en emotionell glädjeladdning finns närvarande, barnen skrattar ofta och det gör pedagogen 

med. Pedagogens didaktiska val av meningserbjudanden verkar stöttande för barnens 

meningsskapande.   

Skillnader och likheter i språkbruk inom och 
mellan utställningarna 

I interaktion och kommunikation vid de olika utställningsföremålen i utställningarna var det 

prövande/sökande språkbruket frekvent förekommande. I Minidinoutställningen fanns det fem olika 

artefakter som förskolegruppen interagerade och kommunicerade vid. Vad det gäller skillnader i 

förskolegruppens användning av språkbruk genom anmodan i utställningen Minidino, så framkom tre 

olika generella mönster. I det första mönstret använde pedagogerna det prövande/sökande språkbruket 

för att anmoda barnen med slutna frågor, som barnen besvarade. I det andra mönstret använde en 
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pedagog det beledsagande språkbruket och barnen det instruerande språkbruket ömsesidigt för att 

påvisa och benämna visuellt tillgängliga semiotiska resurser och det gjorde gruppen när de stod vid en 

urfågel. I det tredje mönstret använde pedagogerna ett lite längre instruerande språkbruk för att berätta, 

då barnen förväntades vara tysta, lyssna och se för att vid ett senare tillfälle iscensätta sin kunskap. 

Vid utgrävningen använde pedagogen dessutom det analyserande språkbruket (i ett yttrande) . Barnen 

använde i undantagsfall det beledsagande språkbruket för anmodanden, de använde detta endast vid 

pekplattan och vid urfågeln.   

I Minidinoutställningen fanns det också likheter i hur dessa mönster av språkbruk utnyttjades. Det 

första mönstret iscensattes vid pekplattan och dioramat för yngre krita. Det tredje mönstret användes 

vid dioramat för yngre jura och vid utgrävningen. Förutom dessa generella mönster återkom i den 

anmodande kommunikationen vid pekplattan, urfågeln, dioramat av yngre jura och dioramat av yngre 

krita något inslag ur de övriga instruerande, prövande/sökande eller beledsagande språkbruken ej 

tidigare nämnda i de generella mönstren. Vid var artefakt genom hela Minidinoutställningen använde 

barnen det instruerande språkbruket för anmodanden. 

Vid Kroppenspåret/Cirkusspåret fanns det sju utställningsföremål som pedagogen besökte med olika 

barn. Ett av dessa föremål, skrivspegeln, besöktes två gånger så totalt blev det åtta visiter. I fråga om 

skillnader inom Kroppenspåret/Cirkusspåret så går det att skönja två generella mönster i hur 

pedagogen använde språkbruket. I det första mönstret använde pedagogen då det prövande/sökande 

språkbruket med en blandning av öppna och slutna frågor. I det andra mönstret använde pedagogen det 

prövande/sökande språkbruket för enbart slutna frågor och det använde hen då vid lyckohjulet, vid 

första omgången vid rita vid skrivspegel och vid koordinera syn genom lins. Det analyserande 

språkbruket användes endast en gång för anmodan och då användes det av ett barn vid vatten, prova 

lungor.  

En likhet som framträdde i Kroppenspåret/Cirkusspåret var användningen av det prövande/sökande,  

det instruerande och det beledsagande språkbruket. Dessa tre språkbruksfunktioner användes som 

anmodanden vid vart och ett av de åtta utställningsföremålen. Den expressiva språkbruksfunktionen 

upprepades för anmodan vid fyra av utställningsföremålen och det var då vid balansgång lina, den 

första omgången av ritspegeln, så också vid den andra omgången vid ritspegeln och sen vid anhalten 

för mikrofon och hörlurar. 

Det fanns skillnader mellan utställningarna. I Minidinoutställningen användes slutna frågor överlag 

när pedagogerna anmodade i det prövande/sökande språkbruket. I Kroppenspåret/Cirkusspåret-

utställningen använde pedagogen en blandning av öppna och slutna frågor i anmodanden av det 

prövande/sökande språkbruket. Slutna frågor användes då endast vid tre av utställningsföremålen. I 

Minidinoutställningen använde en av pedagogerna ett analytiskt språkbruk, men aldrig ett något 

expressivt språkbruk. I utställningen Kroppenspåret/Cirkusspåret använde pedagogen ett expressivt 

språkbruk för anmodan vid tillfällen, men aldrig något analytiskt språkbruk för anmodan. Inga barn 

anmodade varandra i Minidinoutställningen men i utställningen Kroppenspåret/Cirkusspåret 

anmodade barn varandra vid fyra av de åtta utställningsföremålen. Barnen använde i stort sett enbart 

den instruerande språkbruksfunktionen för anmodanden i Minidinoutställningen men i 

Kroppenspåret/Cirkusspåret-utställningen använde barnen alla fem språkbruksfunktionerna för 

anmodanden. Skillnaderna mellan utställningarna är markanta, men en likhet har jag funnit mellan 

strukturen av språkbruket när pedagogen anmodade vid pekplattan i Minodinoutställningen och 

strukturen av språkbruket när pedagogen anmodade vid koordinera syn genom lins vid utställningen 

Kroppenspåret/Cirkusspåret. I båda fallen initierade pedagogerna sina anmodanden med en 

prövande/sökande språkbruk vilket följdes av ett instruerande språkbruk, och detta upprepades. Vid 
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båda utställningarna arbetade pedagogerna då diagnosticerande, enligt min uppfattning, vid pekplattan 

diagnosticerades faktakunskaper och vid koordinera syn genom lins diagnosticerades den visuella 

tillgängligheten.   

Sammanfattning och tolkning av resultat 

Forskningsfrågorna som ställdes var "1a) Vilka semiotiska resurser används av barn och pedagoger i 

social interaktion vid utställningarna och b) vilka meningserbjudanden tillhandahålls i interaktionen?",  

2) ”vilka olika didaktiska val framträder genom språkbruk vid utställningarna när förskolegrupperna 

meningsskapar i verbal anmodan?” och 3) ”vilka skillnader och likheter finns inom utställningarna och 

emellan utställningarna när intresse fångas genom språkbruk?”. Under rubriken Semiotiska resurser 

sammanfattar jag resultatet av svaren på den första delen av den första forskningsfrågan, som handlade 

om vilka semiotiska resurser som används av barn och pedagoger i social interaktion vid 

utställningarna. Under rubriken Mönster för mening sammanfattar jag svaren av den andra delen av 

den första forskningsfrågan, som handlar om vilka meningserbjudanden som har tillhandahållits. I den 

sammanfattningen tillförs också svaren från tredje forskningsfrågan i en syntes genom det 

multimodala socialsemiotiska perspektivets krav på att meningsskapande måste kopplas till ett socialt 

och materiellt sammanhang, och detta göra jag via begreppen genre och diskurs. Jag sammanfattar och 

tolkar hur förskolegrupperna kunde utföra semiotiskt arbete kring meningsskapande och om vad de 

kunde meningsskapa. Under sista rubriken, Pragmatisk mening, presenterar jag den handling vid 

mikrofon och hörlurar (TT) där meningsskapandet frångick språkbrukets semantiska normer.  

Semiotiska resurser 

De semiotiska resurser som pedagogerna och barn använde i kommunikation och interaktion vid båda 

utställningarna var tal, blick, taktil beröring, gestik och kroppsrörelser. Tal som en semiotisk resurs 

fanns med vid kommunikationen och interaktionen vid alla utställningsföremål i båda utställningarna. 

Vilken semiotisk resurs eller multimodal ensemble som har haft modal densitet av att vara i 

förgrunden under någon underordnad handling har ibland varierat beroende på ur vems perspektiv den 

modala densiteten vid tillfället har uppfattats. Därmed menar jag inte att talet skulle ha varit den 

allenarådande semiotiska resursen för kommunikation. Jag har tidigare i resultatet redovisat att tal och 

andra semiotiska resurser har samverkat för meningsskapande, ibland som ett par semiotiska resurser 

med likvärdig modal densitet i intensitet och ibland som en semiotisk resurs med modal intensitet i en 

hierarkisk relation över flera semiotiska resurser. I det multimodala socialsemiotiska perspektivet 

utgår man ifrån att semiotiska resurser i kommunikation alltid ställs samman i multimodala ensembler, 

designade så för att kunna bära mening (Kress 2010). I det stora hela, på en nivå av den övergripande 

överordnade handlingen vid vart utställningsföremål från pedagogernas perspektiv så har talet som 

semiotisk resurs haft modal densitet av intensitet för interaktion och kommunikation mellan barn och 

barn och barn och pedagoger. Artefakterna vid var utställning fanns givetvis med som semiotiska 

resurser, visuellt, taktilt och auditivt och dessa lyfter jag fram under nedanstående rubrik. 

Mönster för mening 

Meningserbjudanden erbjöds i båda utställningarna av artefakterna. Pedagogerna och barnen i båda 

utställningarna erbjöd meningserbjudanden av tal och agerande, dock var barnen i utställningen 

Kroppenspåret/Cirkusspåret  mer verbalt aktiva i jämförelse med barnen i den andra utställningen. 

Vilka explicita meningserbjudanden som har konstruerats och tillhandahållits under utställningarna har 
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jag redovisat tidigare i resultatet. Pedagogerna i de båda utställningarna använde något olika 

didaktiska val för det semiotiska arbetet med konstruktionen av meningserbjudanden.   

I Minidinoutställningen erbjöd alla artefakter visuella meningserbjudanden och några 

utställningsföremål tillhandahöll meningserbjudanden taktilt. I semiotiskt arbete med dessa taktila 

artefakter kunde barnen skapa meningserbjudanden om vad som kunde göras med artefakterna 

konkret, som att trycka på och gräva i. I det semiotiska arbetet med de taktila artefakterna fanns också 

abstrakta meningserbjudanden om vad som menades med dem, som bilder på en pekplatta. Barnen 

konstruerade till stor del deiktiska meningserbjudanden i tal och gest om vad de såg, och var. 

Pedagogerna konstruerade av didaktiska val meningserbjudanden i form av påståenden för att 

definiera, verbala frågor för att stötta och lotsa barnen och berättelser, åtföljt av blickar, 

kroppsrörelser, och pekanden för att klassificera och förklara abstrakt kunskap om flora och fauna. 

Semiotiska processer av klassificeringar återfinns överallt och pågår hela tiden, de verkar 

legitimerande och naturaliserande och de stabiliserar den sociala organisationen (Kress 2010:122-123). 

I det här fallet verkade de stabiliserande för organisationen av utställningsämnets kanon. De 

meningserbjudanden som tillhandahölls barnen verbalt om konkret kunskap, exempelvis för att trycka 

eller gräva tillhandahölls abstrakt, av meningserbjudandets verbala och visuella form. 

Meningserbjudanden konstruerades taktilt med beröring då pedagogerna rättade till barn för då barnen 

ordnades upp för att kunna se.  

Alla utställningsföremålen vid Kroppenspåret/Cirkusspåret erbjöd meningserbjudanden visuellt och 

taktilt. Ett par av utställningsföremålen erbjöd dessutom auditiva meningserbjudanden när besökarna 

engagerade sig i semiotiskt arbete med dem. I interaktionen erbjöds meningserbjudanden för konkret 

och motorisk kunskap, aktiviteter att "göra", men också för fantasin, genom lek. Barnen tillhandahöll 

meningserbjudanden i semiotiskt arbete med artefakterna och i tal samt ljud, som sång och genom 

leken samt om lekens fantasifigurer och dessa meningserbjudanden antogs som anmodande 

meningsskapande av pedagogen, vilken i sin tur utvecklade ytterligare meningserbjudanden, i frågor, 

och med instruktioner, som åtföljdes av blickar pekanden och för barnens övningar och fantasifyllda 

lekar. Pedagogen gjorde med meningserbjudandena didaktiska val för att ibland diagnosticera, genom 

frågor. Mer ofta konstruerade hen villkor för problembaserat lärande, genom instruktioner som 

meningserbjudanden, i syfte att låta barnen utforska artefakterna. I tal stöttade och lotsade hen barnen 

och det gjorde hen även för barnens lek. Pedagogen konstruerade även meningserbjudanden taktilt då 

hen styrde och stöttade barnen med beröring för deras positioner och kroppshållningar i det semiotiska 

arbetet med artefakter och i följe av instruktioner så pekade hen. Pedagogen konstruerade 

meningserbjudanden för barnens kognitiva och abstrakta kunskap, samt för deras konkreta kunskap 

och motoriska utveckling.  

Skillnaderna mellan utställningarna var fler än de likheter jag har kunnat finna mellan utställningarna. 

De likheter som jag har funnit inom utställningarna har kunnat befästa mönster. I användningen av 

språkbruk framstod en markant skillnad mellan hur pedagogerna i var utställning strukturerade frågor. 

Vid utställningen Kroppenspåret/Cirkusspåret valde pedagogen att variera det prövande/sökande 

språkbruket med öppna som (färre) slutna frågor. I Minidinoutställningen använde pedagogerna i hög 

grad slutna frågor i det prövande/sökande språkbruket.  

Det yppade sig tre olika generella mönster av språkbruk i anmodan vid Minidinoutställningen. I det 

första mönstret använde pedagogerna slutna frågor i det prövande/sökande språkbruket för att anmoda 

barnen.  I det andra mönstret använde pedagogerna mest ett beledsagande språkbruk ömsesidigt med 

barnens instruerande språkbruk för anmodan när de pekade ut och benämnde vad de såg. I det tredje 

mönstret användes ett instruerande språkbruk för att berätta, medan barnen fick lyssna för att vid ett 
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senare tillfälle kunna besvara den anmodan genom upprepning. Av den polyfoniska konversationen 

där det andra mönstret uppträdde intog pedagogerna roller som bekräftare och berättare. Både barn och 

pedagoger tog i den konversationen roller som upptäckare i meningsskapandet. Av det första och det 

tredje mönstret intog pedagogerna expertroller och barnen positionerades då som noviser och åhörare. 

Pedagogernas strukturering av språkbruket i Minidinoutställningen erbjöd för barnen ett mimetiskt 

meningsskapande, baserat på repetition och de didaktiska valen syntes överlag vara 

förmedlingsinriktade (förmedling ska definitionsmässigt här förstås lärandeteoretiskt och inte ur ett 

museipedagogiskt perspektiv). 

I Kroppenspåret/Cirkusspåret visade sig två generella mönster i pedagogens användning av 

språkbruket för anmodan och konstruktion av yttranden. I det första mönstret använde hen det 

prövande/sökande språkbruket med en blandning av öppna och slutna frågor. I det andra mönstret, 

som användes sparsamt, använde pedagogen enbart slutna frågor i det prövande/sökande språkbruket. 

I den här utställningen anmodade även barnen varandra. Pedagogens strukturering av det 

prövande/sökande språkbruket vid utställningen Kroppenspåret/Cirkusspåret gav en variation av 

meningserbjudanden för barnens möjliga varierande meningsskapande. Av didaktiska val i 

interaktionen gav pedagogen utrymme för barnens meningsskapande som meningserbjudanden. I den 

sociala relationen intog hen ofta en tillbakadragen roll av facilitator för och observatör av barnens 

meningsskapande processer och hen intog ibland rollen av den nyfikna där barnen blev upptäckare och 

berättare i meningsskapandet.  

För vart fall i studien, har den övergripande nivån av den överordnade handlingen benämnts (som 

exempelvis konversation, samtal, övning, demonstration) vid var artefakt och benämningen motsvarar 

en genre av den pågående interaktionen i fallet. Som teorin (Kress 2010) påpekar så upprättar en genre 

sociala relationer och sådana sociala relationer har jag exemplifierat här ovan. I de flesta fallen har det 

genre som upprättades i interaktionen initierats av en pedagog. 

De fysiska sammanhangen, det vill säga de båda utställningarna skilde sig i hur de var producerade 

och organiserade för besökarna. Kroppenspåret/Cirkusspåret bestod av två bredvidställda utställningar 

i en lokal, där placeringen av artefakter inte angav någon särskild navigeringsgång och visuellt kunde 

de uppfattas som slumpmässigt utplacerade. Artefakternas placering i rummet erbjöd omväxlande 

besökaren att stöta på ett "kroppen"-tema mot ett "cirkus"-tema. Då jag i min tolkning har förstått 

"kroppen" som den gemensamma nämnaren för dessa temata syns de inte stå i strid med varandra. Alla 

besökta artefakter gav taktila "kroppsligt tillgängliga" meningserbjudanden (då besökarna fick beröra 

artefakterna). I Minidinoutställningen var alla besökta utställningsföremål visuellt tillgängliga men 

endast två av dessa var taktilt tillgängliga. Utställningen var taxonomiskt arrangerad. Med den visuella 

tillgängligheten fanns då också textuellt materiel, i form av instruerande skyltar i utställningen. Dessa i 

sig erbjöd meningserbjudanden för vuxna, men inte små barn. Diskurs, i det multimodala 

socialsemiotiska perspektivet, inbegriper fysiska semiotiska resursers form och innehåll och hur de 

organiseras och framställer kunskap (Kress 2010:110). Båda utställningarna tedde sig som diskurser 

kring kunskap på en institutionell nivå av museiämnet. Således var de epistemologiskt koherenta.  

Pragmatisk mening  

Även om jag ansluter mig till att tal som en semiotisk resurs har haft modal densitet av intensitet i 

förskolegruppernas gemensamma kommunikation så har det funnits tillfällen då talet som en semiotisk 

resurs, rent semantiskt, inte har varit i förgrunden, exempel av detta fann jag exempelvis i 

Kroppenspåret/Cirkusspåret vid mikrofon och hörlurar. Att jag har analyserat barnens expressiva 

ljudanden och sång som språkbruk kan te sig motsägelsefullt när nu mina definitioner blev 
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otillräckliga. Samtidigt bör man betänka att tecken är motiverade och att semiotiska resurser skapas i 

kontext som är både materiella, sociala och kulturella (Kress 2010). Vid mikrofon och hörlurar 

kommunicerade barnen av ett expressivt språkbruk med multimodala ensembler av 

meningserbjudanden av ljud, ton, styrka och rytm, där själva konstellationen av ljud blev 

meningsbärande för barnen och där nonsensorden inte hade semantiska betydelser. I litteraturen 

framhålls det att för musik som teckensystem blir tonhöjdsvariationen ett specifikt 

meningserbjudande, till skillnad från talspråkets intonation (Kress 2010:61). Tonhöjdsvariationen och 

rytm har jag funnit som utmärkande meningserbjudanden i den semiotiska ensemblen av sång. Barnen 

meningsskapade då musik/sång i egna överordnade handlingar sinsemellan och det rönte för 

meningskapande och som meningserbjudanden stora glädjeyttringar och det må ha haft en pragmatisk 

mening.  Att gossen Simon ljudade " bajskooooooooooorv bajskorv" kan jag förstå som en motiverat 

tecken av hans val. I det multimodala socialsemiotiska perspektivet framhålls att teckenskapare kan 

välja tecken utifrån proveniens i teckenskaparens miljö, där det finns kulturella praktiker som 

iscensätts (Kress 2010:68-69). Att unga barn använder "kiss- och bajsord" är inget ovanligt. 
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KAPITEL 6. Diskussion 

I denna avslutande diskussion av denna komparativa etnografiska fallstudie kommer  jag att diskutera  

slutsatser av resultatredovisningen. Studiens övergripande syfte var att undersöka hur två 

förskolegrupper kan meningsskapa i två olika utställningar genom att beskriva, analysera och jämföra 

dessa två förskolegruppers multimodala kommunikation vid utställningsbesök. Genom syftet ville 

denna studie ge ökad kunskap om multimodal kommunikation hos två förskolegrupper i två olika 

utställningar. I syftet ingick att studien önskade öka kunskapen om hur semiotiska resurser kunde 

användas och vad som fokuserades genom språkbruk, som kommunikativa villkor för lärande i 

utställningar. Diskussionen om slutsatser för jag från syftets önskan om att öka kunskapen om hur 

semiotiska resurser kan användas och vad som fokuseras genom språkbruk, som kommunikativa 

villkor för lärande i utställningar. Först presenterar jag en reflektion över forskningsprocessen och dess 

giltighet. Sen presenterar jag slutsatser och förslag till vidare forskning och utveckling av artefakter 

innan ett engelskt summary avslutar kapitlet.   

Reflektion över forskningsprocessen 

Reflektion över teori 

Av egen tidigare erfarenhet har jag funderat på hur olika utställningar erbjuder olika möjligheter till 

lärande för besökare. Rent subjektivt har jag av min tidigare egna erfarenhet uppfattat att unga 

besökare och även äldre besökare vid utställningar hellre uppskattar taktil interaktion med 

utställningsföremål än enbart visuella och auditiva representationer av utställningar. I sökande efter ett 

lämpligt teorival för min begynnande utveckling av problemställningen vände jag mig först till den 

sociokulturella teoribildningen. När denna teori var otillräcklig för att utforska sådan interaktion i 

utställningar där många kroppsliga sinnen engageras föll mitt val på den multimodala teoribildningen. 

Den kombination av teorier som jag har valt har tillåtit mig att analysera kommunikation i detalj, på 

grupp- och individnivå. Med hjälp av begreppen meningserbjudanden och meningsskapande har både 

pedagogens perspektiv likväl som barnens perspektiv kunnat synliggöras. Var fokus i interaktionen 

och kommunikationen har legat och hur intresse har riktats samt på vad intresse har riktats mot har 

kunnat lyftas upp av analysen. Vilka didaktiska val som pedagogerna har gjort under aktiviteterna har 

också lyfts fram då jag har bedömt och tolkat meningen av pedagogens yttranden och bruk av andra 

semiotiska resurser. Av analyserna har det gjorts tydligt att meningserbjudanden och meningsskapande 

ställs samman multimodalt. Alla dessa multimodala handlingar har kunnat ramas in i ett sammanhang 

av begreppen diskurs och genre, av struktur och relationer.      

Retrospektivt kan det ifrågasättas att jag enbart har analyserat meningserbjudanden som anmodanden. 

Det är endast den reciproka dialogen, där det gavs erkännande till meningsskapande som jag har 

behandlat i analys. Från barnens perspektiv fanns det tillfällen då deras meningserbjudanden gavs 

"icke-erkännande", det vill säga att barnens yttranden ignorerades av både pedagogerna i handling och 

mig i denna analys. På det sättet har jag inte gjort barnen rättvisa.   

Reflektion över metodologin 

Jag valde medvetet en etnografisk ansats i min metodologiska ingång. Dels för att åtskilliga tidigare 

studier hade baserat sig så, dels för att det gav mig en öppen ingång till hur jag skulle kunna gå vidare 
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i mina metodologiska val och metodval. Ytterligare skäl var att jag har (socialantropologisk) träning 

av tidigare utbildning och har en preferens för deltagande observation. Med tanke på att jag skulle 

genomföra studien med mycket unga barn ansåg jag också att min närvaro och mina göranden skulle 

redovisas öppet för dem, och för deras trygghet. Innan besöket vid NRM gjorde jag ett besök vid 

förskolan Jordgubben. Jag har själv arbetat i kommunala förskolor och uppskattade att få besöka en 

liten familjär förskola. Jag tog tid att samtala och leka med barnen så att de skulle kunna lära känna 

mig. Barnen var redan var förberedda att jag skulle komma på besök. Jag gjorde också ett besök vid 

förskolan Struten innan besöket vid TT. Barnen där var också förberedda på att jag skulle komma och 

de frågade om min forskning. Efter vart utställningsbesök besökte jag var förskola en gång till då jag 

fick sitta med på "samling på mattan".   

Utifrån mina forskningsfrågor valde jag en design av en komparativ fallstudie, med två fall. 

Fallstudiemetoden har även den, liksom den etnografiska ansatsen, varit öppen och följsam till att jag 

behandlade data på en detaljerad nivå. Den styrka jag fann i fallstudiemetoden var dess flexibilitet och 

dess användbarhet när jag skulle höja data till en mer generell nivå. I början av min studie hade jag 

problem med hur jag skulle avgränsa fallet, via kontext eller social grupp, men ringade in fallet som 

förskolegruppens multimodala kommunikation så att jag kunde täcka analysobjekten. Jag ändrade 

inriktning på studien, tidigt under studiens gång, till att fokusera på själva utställningsbesöket då jag 

inte kunde vara med och samla in barns teckningar vid förskolorna på det sätt som hade varit önskvärt. 

Studien har tagit en inriktning än vad som var planerat från början. Fallstudiedesignen har varit 

tacksam att använda både för att jämföra likheter och skillnader och för vad resultat det gav. 

Reflektion över instrument, bearbetning samt giltighet 

Under rubriken Genomförande i metodkapitlet har jag beskrivit de problem som jag har haft med 

datainsamlingsinstrumentens användning i den autentiska miljön och problemen med videokamerans 

kapacitet i ljudupptagningsförmåga och i brännvidd samt bildvinkel. I Minidinoutställningen var 

akustiken av planlösningen dålig. De små barnens röster var ljusa och svaga och ljudkvaliteten både 

från videokameran och MP3-spelaren varierade. Att jag använde fler instrument i triangulering för 

datainsamlingen och databearbetning var nödvändigt och till hjälp. När jag har transkriberat från video 

har barnens yttranden inte alltid kunnat höras och inspelningarna från MP3-spelaren blev då 

användbara som stöd. Av Minidinoutställningens fysiska layout och av kravet på att jag skulle inta en 

låg grad av deltagande blev mitt visuella perspektiv och fokus med videokameran begränsat och jag 

har inte kunna fånga all mimik. Under liknande förhållanden i en annan studie skulle jag betänka att 

använda andra instrument, som kameror av GoPro typ för var deltagare och att eventuellt låta alla 

deltagare bära egna MP3-spelare. Under rubriken Databearbetning och analysmetod har jag beskrivit 

att jag vid transkriberingen noterade tidsintervall i tiondels sekunder. När jag spelade upp videon i 

verktyget Elan kunde jag ställa in uppspelningen för denna långsammare hastighet och detta var till 

god hjälp för att jag bättre skulle kunna uppfatta talyttranden och andra handlingar som jag 

transkriberade. Transkriberingen blev i vissa fall, främst av barns tal vid Minidinoutställningen 

fragmentarisk och det kan påverka giltigheten i transkriptionerna.  

I efterhand ser jag ett behov av att använda ett annat instrument för att arbeta mer dynamiskt med 

transkriptionsscheman. I interaktionerna i studien förekom täta perspektivbyten mellan deltagarna i 

studien och med användning av flera kolumner skulle läsvänligheten i mina transkriptionsscheman 

kunnat ha blivit bättre.   

Vid bearbetningen av svaret för fråga två fann jag det ibland problematiskt att analysera och koda 

språkbruksfunktioner. Ibland fann jag att enskilda yttranden kunde förstås utifrån fler än en funktion i 
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rastret av språkbruksfunktioner. De kriterier för urval i språkbruksfunktionerna som jag hade ställt upp 

var inte tillräckliga och då har jag i valet tolkat av sammanhanget vilken språkbruksfunktion yttrandet 

skulle hänföras till. Detta kan utmana begreppsvaliditeten. Viss brydsamhet upplevde jag vid tillfällen 

med kodningen av deltagarnas ibland längre haranger av yttranden där olika delar av yttrandet kunde 

hänföras till olika språkbruksfunktioner. Jag har då kodat delar av den längre meningen i olika 

språkbruksfunktioner. Jag skulle kunna ha lagt större möda vid att initialt koda deltagarnas yttranden 

enligt skriftspråkliga regler, men då deltagarna inte alltid talade enligt grammatiska regler skulle det ha 

inneburit att jag skulle ha behövt redigera deras talyttranden och det skulle ha skadat giltigheten i 

transkriptionerna. 

I mina tolkningar har jag arbetat utifrån det transkriberade materialet, då resultat och slutsatser har 

kunnat härledas abduktivt och tolkas genom de mönster som jag såg återupprepas. Jag har provat 

alternativa tolkningar, som exempelvis i svar på fråga två - att pedagogerna skulle ha använt 

didaktiska val av "sokratiska samtal" eller "undervisning för transfer" samtidigt som jag har speglat 

materialet mot min egna empiriska erfarenhet av museialt arbete och arbete i förskolan. Jag har känt 

igen de olika formerna av kommunikation hos mig själv och hos kollegor som jag har arbetat med. I 

prövningen av alternativa tolkningar har jag kunnat arbeta mot att finna det mest rimliga. Giltighet, i 

form av den externa validiteten har jag sökt genom generalisering i analytisk mening och däri har jag 

redovisat hur jag har gjort strategiska urval av den valda replikationslogiken.  

Slutsatser och förslag  

Konsekvenser av teori och metodologi 

Konsekvensen av att ha kombinerat multimodal teoribildning och en komparativ fallstudie inriktad på 

skillnader är att med det multimodala perspektivet har det åskådliggjorts att lärandet, kunnandet och 

meningsskapandet kan vara något mer än verbala yttranden. Det var främst förskolebarnen vid TT som 

fick tillfälle till att använda sina kroppar som semiotiska resurser för meningsskapande med artefakter 

när de balanserade, ritade, cyklade och så vidare. Min studie ger ett litet bidrag till vetenskapen och till 

ökad kunskap om multimodal kommunikation.     

Slutsats av ett verbalt fokus på meningsskapande 

Det mest basala villkoret för meningsskapande har varit utställningarnas visuella representationer. 

Formen av representationer styr och formar vad som kan läras och hur något kan läras (Jewitt 2008). 

Båda utställningsmiljöerna, som de har formgetts var för sig i visuella arrangemang av semiotiska 

resurser har framställts med en tydlig diskurs. Från diskursnivån sett, menar jag att hur utställningarna 

representeras danar både vad förskolegrupperna har kunna skapa mening om och hur de har kunnat 

skapa mening och att utställningsmiljöer påverkar deltagares interaktion har också uppmärksammats i 

tidigare studier (se Desjardins 2011, Beaumont 2007). Av diskurserna i utställningarna erbjöds 

meningserbjudanden om hur kunskap ska produceras och dessa handlingar regisserades av 

förskolegrupperna via genre. Vid Kroppenspåret/Cirkusspåret var artefakter inte enbart visuellt 

tillgängliga utan alla artefakter var även taktilt tillgängliga för förskolegrupperna, för barnens 

meningsskapande i fysisk handling. Betydelsen av barns kroppsliga deltagande i handlingar för 

meningsskapande har för övrigt uppmärksammats i tidigare forskning (se Haggerty 2011, Kurcikova 

et.al 2013, Hackett 2014, Hvit Lindstrand 2015). Vid Kroppenspåret/Cirkusspåret syns den formgivna 

diskursens intention ha varit att upptäcka genom att pröva medan diskursen om paleontologiska 
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klassificeringar vid Minidinoutställningen i större utsträckning representerades visuellt-auditivt (de 

vuxna kunde läsa texter vid artefakterna) för vuxnas samtal med barn. Sådana formgivna diskurser 

vilar på museiämnesdidaktiska ställningstaganden och implicita antaganden om vad som erkänns som 

lärande. Meningserbjudanden genom representationer som ställs samman av och för bruk av många 

olika semiotiska resurser bör, som studien visar i resultatredovisningen av 

Kroppenspåret/Cirkusspåret, erbjuda rika tillfällen till kreativt meningsskapande och lärandeprocesser 

som expanderar bortom målen med utställningen.   

Klart är att lärandeprocessen i en utställning kopplas till de visuella och andra multimodala resurser 

som finns tillgängliga, men också till deltagarnas agens, alltså det utrymme i val och handling som 

deltagarna bereds i den verbala kommunikationen och interaktionen. Den struktur och relationer som 

visas nedan i figur 20 kan appliceras på, något förenklat, besökares mönster av verbal kommunikation 

och interaktion. Av termen genre, går det att förstå multimodala verbala handlingar som mönster. I 

resultatredovisningen har jag redovisat dessa typer av multimodala handlingar.  

Som analysen av språkbruket har visat uppstod för var utställning specifika mönster i tal. Genom 

genre upprättades också sociala relationer, som det har framträtt av min tolkning av analysen av 

språkbruket och som jag har redovisat i resultatet. I figur 20 nedan framställer jag grafiskt relationerna 

mellan diskurs och genre och vad de gör för innehåll och form i interaktion i utställningar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20. Relationen mellan diskurs och genre. 

Diskurser, som de arrangeras och framställs visuellt i någon lärande miljö behöver inte vara tvingande 

för hur undervisning utformas; om visuella framställningar har det framhållits att läraren visserligen 

medierar sådana i den lärande miljön och att möjligheter och begränsningar upprättas av de visuella 
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visa motstånd till det som erbjuds, tolka och omvandla meningar (Jewitt 2008:17-19). Det 

multimodala socialsemiotiska perspektivet framhåller också att teckenskapare skapar tecken av eget 

val. En annan studie (Flewitt 2005) skriver att unga barn har olika kommunikativa strategier i hemmen 

och i förskolan då de i förskolan reserverar användningen av språk för tillfällen då det är viktigt att 

tala. Med referens till framställningen i figur 20 vill jag med andra ord uttrycka att utställningsmiljön 

påverkar hur besökarna kan interagera tillsammans via det genre de väljer att interagera inom, men 

utställningsmiljön är inte nödvändigt en tvingande diskurs för samtalens form och innehåll (ej heller 

för andra multimodala uttryck). I min tolkning har jag kunnat uppfatta ett multimodalt "brott" mot 

Minidinoutställningens diskurs när ett barn började leka taktilt och ljudligt vid ett diorama.   

I båda utställningarna, i interaktionernas genre utvecklades mönster av språkbruk. Samtidigt måste 

man vara medveten om att mönster av språkbruk påverkar relationer och kan påverkas av relationerna 

mellan deltagarna i interaktionen. Av analysen av språkbruk för meningsskapande framkom två 

generella mönster av hur frågor konstruerades i utställningarna. Jag fann ett mönster av slutna frågor 

och ett mönster med öppna frågor med ett litet inslag av slutna frågor, båda dessa mönster var 

initierade av pedagogernas initiativ och följde var utställnings diskurs. Meningserbjudanden 

konstruerade i ett mönster av slutna frågor blev av sin natur styrande för barnens meningsskapande. 

Meningserbjudanden i ett mönster av öppna frågor gav tillfällen till en dialog i samarbete där barnens 

meningsskapande kunde antas som anmodanden och driva dialogen vidare. Formen av samtal har 

didaktiska konsekvenser. Den grad av anmodande meningsskapande som barnen själva kunde utverka 

skiljde sig markant mellan de båda utställningarna. Ett avskiljande kriterium för den meningsskapande 

processen, om den ska bli ett verbalt samarbete, ligger i vems meningsskapande som kan antas som 

meningserbjudanden. Detta synliggjordes genom analysen med språkbruk och vilka sociala relationer 

som kan upprättas av språkbruk. Den slutsats jag kan dra av detta är att förskolegruppernas a) 

meningsskapande villkoras av språkbruk och att b) om meningsskapandet ska ske i samarbete ökas 

den möjligheten dess mer symmetriska de sociala relationerna är.  

Syftet kan anses vara besvarat. Tesen bör kunna överföras till fler områden utanför utställningsbesök. 

Resultaten och slutsatserna torde vara av intresse för kuratorer och intendenter som designar 

utställningar och även andra som formger lärande miljöer samt de som vandrar med unga barn i 

utställningar. Med enkla modifikationer skulle denna studies design och dess teoretiska ramverk kunna 

anpassas för förskolors egna pedagogiska verksamhet, deras dokumentation och utvärdering. Givetvis 

skulle tesen kunna prövas i vidare studier inom flera områden där interaktion och meningsskapande 

pågår, det skulle kunna vara andra formella eller informella lärandesituationer.  

Förslag vidare forskning 

Så vill jag föreslå möjlig vidare forskning. Jag vill påminna om att studien inte har haft en nomotetisk 

ansats som ambition, den har istället syftat till att utforska för teoretisk och analytisk fördjupning, för 

hur instrument har kunnat användas och för att generera nya idéer. Från ett nomotetiskt perspektiv kan 

kritik framföras. Då denna studie har ställt två fall för jämförelser bredvid varandra, finns, hypotetiskt 

tänkt, ett otal variabler som kan ha påverkat utfallet av resultaten av de båda fallen. För den som har 

intresse av kvasiexperimentella studier skulle oberoende variabler som barnens ålder och utveckling, 

barnens talutveckling, barnens vana av att gå på utställningar eller lärarnas pedagogiska traditioner 

kunna prövas vid olika utställningar i kombination med en analys av mönster av multimodal 

interaktion och en analys av språkbruk. En sådan studie skulle ställa andra frågor och sannolikt finna 

andra resultat än föreliggande studie och komma till andra slutsatser. För mycket stora 
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utställningsanordnare, som har ett stort antal besökande förskolor skulle resultatet av sådana studier 

kunna indikera vilka behov (av formgivning av utställningar) som finns hos besökargrupperna.    

Denna studie skulle kunna utvecklas teoretiskt vad det gäller begreppet meningsskapande och 

användas för studier som följer förskolegruppers utställningsbesök och deras tematiska arbeten i 

förskolan med naturvetenskapliga och tekniska ämnen och även andra ämnen.  

Studier av barns meningsskapande i multimodala utställningsmiljöer eller lekmiljöer med ett fokus på 

kroppen som en semiotisk resurs i meningsskapande skulle kunna utvecklas.    

Det "avvikande" exemplet av barn som ljudade och sjöng vid Kroppenspåret/Cirkusspåret påvisade 

otillräckligheten med mina multimodala definitioner och otillräckligheten i min synvidd på 

meningserbjudanden, vilket givetvis skulle kunna utvecklas. Studier av barns ljudlekar och sång skulle 

kunna vara av intresse för exempelvis pedagoger, lingvister, antropologer, logopeder eller 

musikpedagoger och sådana studier skulle kunna presenteras multimodalt med notskrift eller ljudfiler.  

Förslag till utveckling av artefakter 

För små barns meningsskapande av exempelvis olika dinosaurier kan man tillverka små modeller eller 

dockor av långhalsade och korthalsade dinosaurier som sorteras i lådor av barnen, en övning där en 

vuxen samtidigt kan samtala med barnet. Ett annat förslag är att ett Dinosarie-pussel, där dinosaurier 

placeras in i pusslets tidstrogna landskap skulle kunna passa unga barn. När ett litet barn lägger pussel 

kan en vuxen finnas tillhands för ett samtal om perioden, flora och fauna.    

Summary  

Introduction  

Exhibits are learning environments. The communicative character of exhibitions and artifacts, by its 

nature, is mainly visual.  "Images and visual objects, visual experiences and practices are common in 

the classroom and have a central role in how knowledge is presented, and support dialogue and 

interaction between learners" (Jewitt 2008:21). In learning environments, such as exhibits attended by 

visitors, the visual is just as important as it is in the classroom. Exhibits offer yet more ways of 

communication. By different designs of exhibitions different learning processes will be made, 

however, learning processes are also dependent on what visitors choose to pay attention to. In this 

study I will consider how children are allowed to act and create meaning in different exhibitions. 

Policy changes during recent decades have increasingly emphasized the need for visitors' spaces for 

action and meaning making at exhibitions (Insulander 2010:11-12). Several studies have shown that 

new technology to a great extent enable interaction between visitors (Insulander 2005: 28). Many 

visitors, such as families or school classes choose to visit exhibitions on their own, by own choice and  

discretion. How visitors can interact and what activities that occur at the exhibition and with the 

exhibition ought to be of concerned interest for the museum, for visitors in general and teachers with 

groups of children. 

In order to follow communicative meaning making processes this study use a multimodal social 

semiotic perspective. Communication is then recognized in a wider sense as speech is placed 
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alongside to e.g. gaze, gesture and other semiotic resources. It is through these resources that visitors 

can make meaning. This perspective allows me to pay attention to multiple modes, such as speech, 

gesture, gaze and movement as they are used for communication and meaning making. I want to 

illuminate two aspects of meaning making as a phenomenon. I will investigate what visitors can create 

meanings about through  "offers of meanings" that appear in the exhibitions. Meaning making is the 

other aspect I will investigate through the concept of attention and use of language.         

Aims and research questions 

The overarching aim of this study is to explore preschool groups' multimodal meaning making in two 

museum exhibitions by describing, analyzing and comparing two preschool groups' multimodal 

communication during exhibition visits. With this aim this study wish to expand knowledge on how 

preschool groups can communicate multimodally and make meanings at two exhibitions. Further with 

this aim, this study wish to increase knowledge about how semiotic resources can be used and what is 

focused through the use of language as a condition for learning in exhibitions.  Three research 

questions are posed:  

1. a) Which semiotic resources are used by children and educators in social interaction in the 

exhibitions and b) which meanings are offered during interaction? 

2. Which different didactic choices emerge through the use of language at the exhibitions when the 

preschool groups are prompted to make meaning verbally? 

3. Which differences and similarities are there within and between the exhibitions when interest is 

captured by the use of language? 

Theoretical framework  

Multimodal social semiotics connects two perspectives. The social semiotic perspective concern 

meaning and multimodality as a perspective concern which resources (as signs or means) that are used 

in communication (Kress 2010) . The multimodal social semiotic perspective view learning as a 

communicative activity and highlight "meaning making" as an active action. In this perspective, 

communication and interaction begin by (the response to) a "prompt" (Kress 2010:53). The prompt 

demand interest, "attention" and engagement. To forward communication an agent need to interpret 

the prompt and the prompted response is a sign of "meaning making".    

"Offers of meaning" is a concept I use in translation (definition) of the concept affordance. Resources 

have different "offers of meaning" (affordance) as to what can be done with them and what they mean. 

At the same time, "offers of meaning" are not objective but can be perceived and interpreted 

differently by different individuals.  

"Meaning making" emerge within the individual by his/her interest but is materialized outwards 

through the making of signs in social action and interaction (Kress 2010:108). The representation of 

meaning making can (but it does not need to) be accepted as a "prompt" and an "offer of meaning" by 

somebody else and thus forward communication and interaction. In the multimodal social semiotic 

perspective "meaning making" need to be connected to a social and material context (Kress 2010:178). 

In the vernacular "genre" can be understood as a classification. The meaning of "genre" has been 

discussed in the perspective of multimodal social semiotics. Out of the social perspective the term 

points to the stabilization of knowledge that is made by repetition in interaction and by social 
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organization. In the semiotic sense "genre" suggest that interacting participants by practices relate to 

one another in (differing) social relations (Kress 2010:113-114). Consolidation and differentiation can 

be done with the term "genre". From an institutional perspective, "discourse" concern production and 

organization of meaning. At this level "discourse" function to construct epistemological coherence 

(Kress 2010:110). "Discourses" encompass contexts of knowledge and "discourses" are executed 

physically, verbally and by other actions. A "discourse" can permeate exhibition environments by its 

plan or design, which will enable or limit meaning making.  

Method and analytical approach 

In my research strategy I use an ethnographic approach with a comparative case study.  Data collection 

commenced late winter 2014. I used MP3 recordings, observation notes and video recordings. Two 

preschool groups were recruited to participate. 11 three year old preschoolers and three teachers 

attended the exhibition at the Museum of Natural History and nine five year old preschoolers and two 

teachers attended the exhibition at the Science center. The video recordings in conjunction with the 

MP3 recordings from each exhibition were transcribed multimodally and then analyzed as text.  

The analytical framework used is multimodal interaction analysis (Norris 2004, Norris 2014) and a 

grid of five educational functions of speech  (Rostvall & West 2001). The five educational functions 

of speech are defined as different functions of utterances such as testing/inquiring, instructive, 

accompanying, analytical and expressive.  

Summary and interpretation of results  

Semiotic resources such as speech, touch, gesture and bodily movements were used by teachers and 

children in communication and interaction at both exhibitions. Speech as a semiotic resource was used 

at both exhibitions, next by each artifact. Speech had high modal intensity at the level of an 

overarching higher-level action for each case. 

All exhibit artifacts attended at the science center had offers of meanings (affordances) directed to the 

visual perception, tactile perception and some of them also provided auditory offers of meanings, all 

of them for practical and motor skills, activities to "do". The children assembled offers of meanings in 

semiotic work with artifacts and with speech and sound, like singing, and through play. The teacher 

responded to these offers of meanings as prompted meaning making and in turn s/he constructed 

further offers of meaning.  The teacher made didactic choices, sometimes for diagnostic teaching, with 

questions, and positioned herself in a social relation to the children as an facilitator and an observer. 

More often s/he constructed conditions for problem based learning, then with instructions as offers of 

meanings, other offers of meanings were tactile as s/he gave support to the positions and postures of 

the children. The teacher composed offers of meanings for cognitive and abstract knowledge, as well 

as for practical knowledge and physical development.   

The exhibits at the Museum of Natural History had visual offers of meanings, and some of them had 

tactile offers of meanings. In semiotic work with these latter artifacts the children constructed offers of 

meanings about what to "do". The offers of meanings assembled by the children were to a large extent 

deictic by speech and gesture about what they saw, and where. The teachers assembled by didactic 

choices instructions to define, verbal questions to support and guide the children and stories to classify 

and explain abstract knowledge of flora and fauna and as such the teachers took on roles as experts.    
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There were more differences between the exhibitions than similarities. There were similarities and 

some differences within the exhibitions. The similarities that I have found have consolidated patterns. 

The use of language showed a marked difference in between how the teachers in each exhibition 

structured questions. At the science center exhibition the teacher varied the pattern of questions with 

open-ended questions and (few) closed-ended questions. At the Museum of Natural History a pattern 

of mainly closed-ended questions was used.  

The two exhibitions differed in how they were produced and organized for visitors. The placement of 

artifacts at the science center did not specify any particular navigation route and  the artifacts could 

visually be perceived as randomly placed. The exhibition at the Museum of Natural History was 

arranged taxonomically. Alongside the exhibits were also textual material, in the form of instructional 

signs. These in themselves would be offers of meanings for adults, but not children.   

One artifact (an audio-sound equipment) proved to be deviant in relation to my multimodal definitions 

and theoretical understanding. As a group of children sang nonsense words, the semantic meaning of 

words became irrelevant for them. The actual constellation  of sound became offers of meaning, in a 

pragmatic meaning.  

Discussion  

Visual representations are indeed a basic key feature in exhibits, however at the science center all 

exhibit artifacts were also available for touch. Each exhibit carried a discourse on knowledge 

production by way of its arrangement and use of semiotic resources. The discourse of each exhibition 

directed how the preschool groups could enact meaning making. The learning processes in exhibitions 

are linked to visual and other multimodal semiotic resources available, as well as to the agency of the 

participant and the verbal communication and interaction. Verbal communication and interaction 

could, through the concept of genre illuminate the structure of verbal communication to the discourse 

in the exhibition and the relation of verbal communication in interaction.   

Two general patterns of how questions were assembled in the exhibitions emerged from the analysis 

performed through a grid of five educational functions of speech (Rostvall & West 2001). I found a 

pattern of closed-ended questions and a pattern of open-ended questions with a small element of 

closed questions, both of these patterns were initiated by the teachers' initiative and followed the 

exhibition discourse.  

By its nature, offers of meanings amassed as closed-ended questions became governing for how the 

children could engage in meaning making. Offers of meanings amassed as open-ended questions gave 

opportunities to a joint and shared dialogue. The meaning making, made by the children, could then be 

accepted (by the teacher) as prompts and further the dialogue. The shape of a dialogue entails didactic 

implications. The degree of meaning making, done by the children, that would prompt the teacher 

differed significantly between the two exhibitions.  

If the process of meaning making is to be joint and shared, there is a defining criterion in - whose 

meaning making can be accepted as an offered meaning. The conclusion I can draw from this study is 

that pre-school groups' a) meaning making is conditioned by the use of language and b) if the meaning 

making is to be joint and shared, these possibilities will increase with the symmetry of the social 

relations.  
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BILAGA 1   Elisabeth Hansson, studerande vid Masterskurs i Didaktik, 

   Stockholms Universitet. hanssonelisabeth6@xxx.com, 

   mob: xxx-xxx xx xx.  

                                                                        Handledare Fil.dr. Eva Svärdemo Åberg,  

   eva.svardemo-aberg@xxx.se, tel: xx- xxxx xxxx  

 

Hej, 

Mitt namn är Elisabeth Hansson och jag studerar allmändidaktik vid Stockholms Universitet, där jag 

nu under hösten - 14 och våren -15 skriver min mastersuppsats. Studiens syfte är att undersöka unga 

barns möjligheter till meningsskapande i kommunikation och social interaktion av en 

naturvetenskaplig museiutställning som är riktad mot den åldersgruppen. Undersökningen vill jag göra 

efter att lärare och vårdnadshavare har gett sitt samtycke. Medverkan i undersökningen är frivillig och 

deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Det insamlade materialet ska behandlas i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning om unga barn samt i följe av deras övriga råd om deltagarnas information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande av material.   

Den metod jag använder är videodokumentation då jag vill registrera förloppet av en 

förskoleavdelnings besök vid utställningen "Minidino" vid Naturhistoriska museet och utifrån videon 

välja ut delar för analys. Inom 10 arbetsdagar från museibesöket ämnar jag besöka förskolan och 

genom barnens frivilliga deltagande i ritande samla in teckningar av museibesöket för analys. Jag vill 

poängtera att inget intresse ligger i enskilda individer utan att fokus ligger på aktiviteter och relationer 

som möjliggör olika former av meningsskapande som kan framkomma. Videon kommer att finnas i ett 

exemplar hos mig och ett exemplar hos min handledare där de förvaras säkert utan risk för att spridas  

och dessa kan förstöras efter att mastersuppsatsen är färdigställd under 2015. Enskilda medverkandes 

identiteter samt förskolan kommer att avidentifieras i text och i teckning och genom att omvandla 

analyserade delar av videoinspelningen till maskerade stillbilder. 

FÖRSKOLLÄRARE/BARNSKÖTARE 

Ja, jag ger mitt tillstånd till medverkan i undersökningen enligt ovan 

Datum:.................................................. 

Underskrift:............................................................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------- 

MÅLSMAN 

Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn medverkar i undersökningen enligt ovan  

Datum:..................................... ……. 

Mitt barns namn:........................................................................................................  

Underskrift:………………………………………………………………………….  

Underskrift:.................................................................................................................. 
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Mitt namn är Elisabeth Hansson och jag studerar allmändidaktik vid Stockholms Universitet, där jag 

nu under hösten - 14 och våren -15 skriver min mastersuppsats. Studiens syfte är att undersöka unga 

barns möjligheter till meningsskapande i kommunikation och social interaktion av en 

naturvetenskaplig museiutställning som är riktad mot den åldersgruppen. Undersökningen vill jag göra 

efter att lärare och vårdnadshavare har gett sitt samtycke. Medverkan i undersökningen är frivillig och 

deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan. Det insamlade materialet ska behandlas i 

enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning om unga barn samt i följe av deras övriga råd om deltagarnas information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande av material.   

Den metod jag använder är videodokumentation då jag vill registrera förloppet av en 

förskoleavdelnings besök vid en utställning  vid Tom Tits Experiment och utifrån videon välja ut delar 

för analys. Inom 10 arbetsdagar från museibesöket ämnar jag besöka förskolan och genom barnens 

frivilliga deltagande i ritande samla in teckningar av museibesöket för analys. Jag vill poängtera att 

inget intresse ligger i enskilda individer utan att fokus ligger på aktiviteter och relationer som 

möjliggör olika former av meningsskapande som kan framkomma. Videon kommer att finnas i ett 

exemplar hos mig och ett exemplar hos min handledare där de förvaras säkert utan risk för att spridas 

och dessa kan förstöras efter att mastersuppsatsen är färdigställd under 2015. Enskilda medverkandes 

identiteter samt förskolan kommer att avidentifieras i text och i teckning och genom att omvandla 

analyserade delar av videoinspelningen till maskerade stillbilder. 

FÖRSKOLLÄRARE/BARNSKÖTARE 

Ja, jag ger mitt tillstånd till medverkan i undersökningen enligt ovan 

Datum:.................................................. 

Underskrift:............................................................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------- 

MÅLSMAN 

Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn medverkar i undersökningen enligt ovan  

Datum:..................................... ……. 

Mitt barns namn:........................................................................................................  

Underskrift:………………………………………………………………………….  

Underskrift:.................................................................................................................. 
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