Hvor går kromosomene?
Elevers metaforiske gester i møte med analoge og digitale
representasjoner av konsepter i naturfag

Gro Skåland
Masteroppgave i pedagogikk
PEDAGOGISK FORSKNINGSINSTITUTT
UNIVERSITETET I OSLO
Våren 2016

Copyright: Gro Skåland
2016
Hvor går kromosomene? Elevers metaforiske gester i møte med analoge og
digitale representasjoner av konsepter i naturfag

Gro Skåland
http://www.duo.uio.no
Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo

II

TITTEL:
Hvor går kromosomene?
Elevers metaforiske gester i møte med analoge og
digitale representasjoner av konsepter i naturfag

AV:
Gro Skåland
EKSAMEN:
Masteroppgave i pedagogikk. Allmenn studieretning.

SEMESTER:
Våren 2016

STIKKORD:
Læring med representasjoner
Begrepsdanning
Naturfagsundervisning
Gruppearbeid
Analoge representasjoner
Digitale representasjoner
Metaforiske gester
Simulerende gester
Utvidende gester
Embodied Interaction
Sosiokulturell teori
Fenomenologi
Situert læring
Klasseromsforskning
Interaksjonsanalyse

III

IV

Sammendrag
Problemområde for denne studien ligger innenfor læring av vitenskapelige begreper i
naturfag, og casen som er analysert viser elevers bruk av statiske og animerte representasjoner av celledelingsprosessene mitose og meiose. Motivet for å studere denne konteksten
har vært et ønske om å kaste lys over hvordan elever bruker gester når de befinner seg i en
naturlig klasseromskontekst. Prosjektet har med andre ord en sosiokulturell tilnærming til
læring, der bruk av gester er hovedinteressen.
Denne oppgaven har også et teoretisk formål. Sosiokulturell tilnærming til læring har i
hovedsak konsentrert seg om tale. Ved å innføre gester i sosiokulturell tilnærming har jeg hatt
en intensjon om å vise hvordan metaforiske gester får betydning for teori om begrepsdanning
og medierende verktøy.
Temaet belyses ved å se på hvordan elevene løser en konkret oppgave av typen compare &
contrast. Oppgaven er designet for å fremme elevenes bruk av abstrakte begreper fra
fagområdet, og er inspirert av Vygotskijs teori. Min fokus har vært rettet mot hvordan
elevene bruker gester i møte de ulike typene representasjoner, og hvordan de bruker gester
når de sammenlikner konseptene mitose og meiose. Spesielt metaforiske gester har vært løftet
opp i analysen. Dette er en form for gester som ofte illuderer bevegelse til fenomener eller
ting, og på grunn av konseptene mitose og meiose sin bevegelige karakter har jeg vært
interessert i å se om den fikk spesiell betydning.
Dataene jeg har benyttet til studiet opprinner fra forskningsprosjektet Ark & App. Dette er
filmopptak av elever i grupper på fire som samarbeider om oppgaven som jeg beskriver
ovenfor. De utvalgte episodene viser bruk av ulike typer representasjoner. 1: egne notater og
oppgaveark med diagram over mitose og meiose. 2: en sekvensert animasjon. 3. fullanimasjon av mitose og meiose, egne notater og oppgaveark med diagram over mitose og meiose.
Interaksjonsanalyse har vært min metodiske tilnærming til data. Metoden er inspirert av
etnografi, og er følgelig en form som gir mange åpninger for analyse. Ingen kategorier for
koding er brukt i analysen - interessen for den metaforiske gesten trådte følgelig frem etter å
ha sett igjennom filmene første gang. Min tilnærming har startet i empirien, og fortsatt som
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en veksling mellom teori og empiri. Denne tilnærmingen har vært hensiktsmessig for
intensjonen om å stille spørsmål til sosiokulturell læringsteori.
Gjennom mikroanalyse av elevenes gester i samspillet med representasjoner demonstrerer
denne studien hvordan elevene blir aktive medskapere av representasjoner. Gestene fremføres
i stor grad på representasjonene, og trer frem som simulering av bevegelsen i celledelingsprosessene mitose og meiose. Simuleringen tilfører følgelig nye aspekter til representasjonene, og dette går igjen uavhengig av typen representasjon. Målet med å gi elevene en
compare & contrast oppgave er å stimulere til utvikling av vitenskapelige begreper innenfor
området celledeling. Denne prosessen går veien gjennom pseudobegreper, som kjennetegnes
ved å se ut som noveller om begreper. Denne studien understreker hvordan gester som
simulerer tar form av historier om konseptene. Simulerende gester kan følgelig knyttes til
prosessen med å utvikle vitenskapelige begreper. De er en del av et felt der verbale,
kinestetiske, materielle og sosiale aspekter arbeider sammen.
Det følger teoretiske implikasjoner med denne måten å studere meningsdanning, fordi
sosiokulturelle studier i stor grad har konsentrert seg om tale. Ved å belyse Vygotskij sitt
begrep sense argumenterer jeg for å bringe fysiske aspekter ved begrepsdanning inn i
sosiokulturelle tilnærminger. Begrepet sense innebærer et blikk på begreper som inkluderer
alt i bevisstheten som er relatert til det et ord uttrykker. Ideen om kroppen som bevissthet
som geststudier bringer med seg åpner således for at ord også har tilknytning til kroppens
bevegelser. Empirien demonstrerer hvordan elevene er aktive med hendene når de lærer
begreper. I lys av både teori og empiri kan vi se læring av begreper som aktivering av sense.
Medierende verktøy trer også frem i lyset som noe mer enn broer mellom oss og verden. Den
simulerende gesten kan forstås som nye bidrag - representasjonen er i så måte i en dialog med
eleven, der både representasjon og elev er i endring. Innholdet i en representasjon er med
andre ord i endring til enhver tid. Vurdering av representasjoner bør derfor inkludere et blikk
for muligheter til fysisk interaksjon og åpenhet for elevenes egen dramatisering av konsepter.
Innsikten fra denne studien kan bringe med seg ideer til bruk av representasjoner og utvikling
av nye. Det ligger potensiale for design av læringsmiljøer i funnene som inviterer til
utforming av representasjoner som elever kan være medskapere av.
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1 Innledning
Denne oppgaven skal belyse hvordan elever bruker gester når de lærer begreper med støtte av
analoge og digitale representasjoner. Som en introduksjon til problemstillingen kan du prøve
denne tanken: La oss si du skal lære begrepet frukt. Det er lett å gå gripe til et eple og en
appelsin, veie dem i hånden, kjenne lukten av dem og ta en bit. De kan spises, det er søtt i
munnen, og litt surt - de er forskjellige, men begge bærer fellesbetegnelsen frukt. Jeg forteller
deg at det du smakte på nå var frukt. La oss si du skal lære begrepet mitose. Prøv å holde det i
hånden litt, smake på det - har det en lukt? Å lære abstrakte begreper i naturfag betyr sjelden
å gå veien gjennom direkte erfaring. Det betyr imidlertid ikke at elever opphører å være
fysisk tilstede sammen med ting - vi er alltid beboere i fysiske og sosiale omgivelser. Elevene
kan ikke holde en celledelingsprosess i hånden, men visuelle re-presentasjoner av prosessene
har de tilgjengelige, og når det kommer til stykket, hva er egentlig forskjellen på å holde i et
eple og se på en tegning? Det er jo lett å svare på, kan man tenke. Et eple holder vi i hånden
og smaker på. En tegning ser vi på. Eller? Hva gjør egentlig elever med visuelle
representasjoner? Hvordan kan vi snakke om læring uten en kropp?
Som fersk pedagogikkstudent undret jeg meg over hvorfor kroppen var et lite tema i faget på
grunnstudiet. Jeg tror det må være på grunn av min bakgrunn som møbelsnekker og tegner
spørsmålet dukket opp - en stor del av mitt voksne liv har jeg levd med hendene først. Så
kom jeg en dag over en bok som lå slengende i en bokhylle på universitetet - en forlatt
paperback som ingen så nytten av lenger. Den het Når kroppen tenker, og er skrevet av
lingvisten Drude von der Fehr (2008). Så var det ikke et usynlig tema likevel. Boken ble et
vendepunkt og en døråpner til en gren av faget som for meg fremstår som utømmelig.
Gestanalyse er en mulig vei å gå for å utforske hvordan læring er kropp. Forskning på dette
området gir grunn til å anta at gester har betydning for vår måte å forstå verden på - selv
blinde gestikulerer, også når de snakker med andre blinde (Goldin-Meadow, 2003). En har
lenge tenkt at gester er visualiseringer av tale, men funn fra eksperimenter viser imidlertid at
gester ikke har samme betydning som tale i alle tilfeller (Goldin-Meadow, 2003). Gester har
følgelig potensiale i seg til å bringe mer av elevenes meningsdanning frem i dagen, enn det vi
kan få øye på ved å analysere tale. Min studie av elevers bruk av representasjoner skal derfor
konsentreres rundt elevenes gester, innenfor en sosiokulturell ramme. Dette er også
etterspurt, fordi størsteparten av forskning på gester og læring er gjennomført som
1

eksperimenter

(Roth & Lawless, 2002). Denne oppgaven er en oppfølging av denne

forespørselen.

1.1 Avgrensning og forskningsspørsmål
Motivasjonen for studien startet med et ønske om å belyse hvilken betydning gester kan ha
for elever når de lærer i en naturlig klasseromsomgivelse. Dette er imidlertid et stort
spørsmål, og for å gjøre det mer håndterbart har jeg tatt utgangspunkt i en av Vygotskijs ideer
om læring i naturfag; å sammenlikne to ting hjelper elever til å lære abstrakte begreper, fordi
aktiviteten inviterer til å utlede essensielle trekk ved konseptene. Elever kan imidlertid ikke
sammenlikne abstrakte begreper gjennom direkte erfaring, og det gjør at læring i naturfag
synes å være ekstra utfordrende - hva kan elevene sammenlikne? Når vi ikke kan erfare noe
direkte kan en annen mulighet være å sammenlikne fenomenet med andre som likner, for
eksempel gjennom en metafor, andre observerbare fenomener som likner, eller ved å
sammenlikne flere visuelle fremstillinger. I denne casen er det visuelle fremstillinger som er
valgt som utgangspunkt for elevenes sammenlikning. Det ligger således implisitt i det
foreliggende datamaterialet at det er læring av vitenskapelige begreper ved hjelp av
sammenlikning av representasjoner som er tema her. I teorien om kompleksdanning forklarer
Vygotskij (2008) sammenlikning av nesten like konsepter som en metode for å utvikle et
vitenskapelig språk; tanken er at elevene gjennom de abstrakte vitenskapelige betegnelsene
kan løsrive seg fra erfaringsbasert tenkning. Med gester som hovedinteresse, er imidlertid
sammenlikning studert som en fysisk aktivitet, i tråd med en annen side av Vygotskijs teori begrepet sense. Sensebegrepet bringer med seg fysiske og kroppslige aspekter ved
begrepsdanning, og av dette trer følgende problemstilling frem:
På hvilken måte er gester en del av elevenes begrepsdanning i naturfag når de bruker ulike
visuelle representasjoner som støtte?
I sosiokulturelle studier av læring har en vært oppmerksom på elevenes fysiske interaksjon og
bruk av gester tidligere. De gestene som stort sett analyseres her er pekegesten. I gestforskning diskuteres imidlertid mange former for gester og hvilken rolle disse spiller i
sammenheng med tenkning og tale. Den metaforiske gesten er spesielt interessant i så måte,
fordi den ofte blir brukt for å beskrive abstrakte konsepter som er i bevegelse (McNeill,
1992). Mitose -og meioseprosessene er bevegelelige fenomener som vi ikke kan erfare
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direkte, og den metaforiske gesten er derfor den formen som spesielt skal studeres her. Et
utdypende spørsmål til problemstillingen er derfor;
Hvilken rolle har metaforiske gester i elevenes utforsking av ulike visuelle representasjoner?
Elevene i denne casen arbeider med en sammenlikningsoppgave, derfor er det interessant å se
på gestenes rolle i arbeidet med å sammenlikne. Følgende spørsmål skal belyse dette:
På hvilken måte tar elevenes gester del i sammenlikningen av konseptene mitose og meiose?
I innledningen introduserer jeg tanken om gester som en potensiell ny ingrediens i sosiokulturelle studier. Mitt siste spørsmål stilles med andre ord til teori:
Hvordan tar metaforiske gester plass som en del av sosiokulturell læringsteori?

3

1.2 Oppgavens struktur
Oppgaven er delt inn i kapitler med tilhørende delkapitler på ett og to nivåer. Jeg innleder
med gjennomgang av tidligere forskning som er relevant for min studie. Her er tema bruk av
flere representasjoner som kilde til kognitiv strukturering, representasjoner som stillas for
samtaler og gester i samspill med representasjoner. Kapittelet avsluttes med å peke fremover
til den tilnærming til representasjoner og gester jeg bringer med i min studie.
Etter presentasjonen av tidligere forskning følger redegjørelse for teori som vil bli bragt inn i
diskusjonen for å belyse mine spørsmål. Første del av teorien omhandler det klassiske
sosiokulturelle perspektivet på læring med vekt på Vygotskij. Videre supplerer jeg med teori
som belyser hvordan de fenomenale aspektene ved læring skal bringes mer frem i dette
sosiokulturelle studiet. Temaene for denne delen er ulike syn på medierende verktøy og en
redegjørelse for Vygotskij sitt begrep sense. Siste del av teorikapittelet beskriver min
tilnærming til gester som situerte i materielle og sosiale omgivelser.
Metodekapittelet innledes med beskrivelse av deltakere, situasjon og case før interaksjonsanalyse som metode for datainnsamling og analyse blir redegjort for. Videre følger et
delkapittel om enhet for analyse som følges opp av presentasjon av hvordan jeg har
gjennomført analysen. Min gjennomføring blir kritisk belyst under delkapittelet som
omhandler svakheter ved bruk av andres data, og til sist vurdering av prosjektets kredibilitet.
Analysen består av tre episoder. Hver episode er presentert i fire seksjoner; en introduksjon,
oversiktlige skjemaer som viser transkribert tale og transkriberte gester i form av videoklipp,
og selve analysen som består av 2 nivåer som oppsummeres til slutt.
Diskusjonen er orientert rundt de tre forskningsspørsmålene. Første del omhandler forholdet
mellom metaforiske gester og representasjoner. Andre del tar for seg hvordan de metaforiske
gestene blir en del av elevenes samarbeid om å sammenlikne konseptene mitose og meiose.
Det siste forskningsspørsmålet hører inn under teoretiske implikasjoner, og omhandler
gesters rolle i begrepsdanning, samt en diskusjon om medierende verktøy. Avslutningsvis
følger noen betraktninger om praktiske implikasjoner, før jeg oppsummerer prosjektet i
konklusjonen.
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2 Bruk av representasjoner i naturfag
Bruk av flere representasjoner i undervisning har vist gode læringseffekter i naturfag
(Ainsworth, 2006). I naturfagsundervisning er evnen til å se sammenhenger mellom flere
typer representasjoner av et fenomen også regnet for å være viktig kompetanse, fordi
diagrammer og grafer er en fremstillingsform som blir brukt innenfor faget (Jornet & Roth,
2015). Å kunne lese visuelle tegn av denne typen er derfor regnet som innføring i en faglig
praksis (Bowen & Roth, 2002). Ett eksempel på en slik oversettelse mellom representasjoner
kan være tolkningen av et diagram. Fordi diagrammet er abstrakt i sitt formspråk må
meningen i diagrammet fylles inn eller tolkes av brukeren, og elevene blir derfor gitt andre
og mer beskrivende ressurser for å kunne gjennomføre dette tolkningsarbeidet. Oversettelsen
mellom representasjoner viser seg imidlertid å være en utfordrende oppgave for elevene, og
det er derfor viktig å forstå hvordan elever tolker abstrakte representasjoner og hva de gjør
når de bruker flere ressurser (Ainsworth, 2006).
Flere studier rapporterer at sammenlikning kan være et vesentlig aspekt ved elevenes bruk av
representasjoner, men de har ulike innganger til temaet; kognitiv teori viser til hvordan vi
koder informasjon, og antyder at vi har en systematiseringsbias (Gentner 2010),
sosiokulturell teori ser imidlertid forholdet mellom representasjoner og elevens læring som
tolkning i sosial interaksjon - representasjonen har dermed ikke et fast innhold, men blir til i
handlingen (Furberg et.al, 2013).
Hovedfokus for dette studiet er på hvilken måte elevenes fysiske interaksjon med ressursene
spiller en rolle i deres sammenlikning. Dette er et område som er lite studert, og noen av de
geststudiene som er trukket frem her er derfor ikke gjort i en skolekontekst. Geststudier viser
imidlertid at vi bruker mer gester når noe er nytt for oss; elever bruker gester aktivt når de
mangler vitenskapelig språk til å forklare en representasjon med (Roth & Lawless, 2002). Det
er derfor god grunn til å vie mer oppmerksomhet til elevenes gester i forbindelse med bruk av
multiple representasjoner.
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2.1 Representasjoner som kilde til kognitiv strukturering
Den mest utstrakte tilnærmingen til effekten av å bruke flere representasjoner har vært studier
av representasjonens modalitet, enten lyd -og visualiseringskombinasjoner, eller tekst -og
billedkombinasjoner (Ainsworth, 2006). Konseptuell endring blir i så måte forklart som
effekter av representasjonen - optimale kombinasjoner av sensorisk stimulans blir antatt å
bidra til læring. Et typisk utvalg kan være bilder, tekst, animeringer, lyd, oppgaver, grafer og
diagrammer (Ainsworth, 2006).
På hvilken måte kombinerte design støtter læring av biologiske konsepter har for en stor del
vært studert i form av effektstudier, der effekten av ulike læringsmidler har blitt målt i
elevenes besvarelser (Treagust & Duit, 2008). Ett eksempel er er Adadans (2013) studie av
elevers forståelse for partikkelteori; visuelle representasjoner viser effekt på elevenes
forståelse, og spesielt animasjoner anbefales, på grunn av fenomenets dynamiske karakter
som partikler i bevegelse. Hvorfor denne effekten trer i kraft er et spørsmål effektstudier
utelater, men i dette blandete studiet kommer de noe nærmere en forklaring; kombinasjonen
av visuelle representasjoner, gruppediskusjoner og journalføring utgjør en samlet effekt, og
Adadan (2013) foreslår at denne kombinasjonen inviterer eleven inn i en vitenskapelig
tankemåte; å vurdere sin egen tenkning, og se sammenhenger mellom visuelle og verbale
representasjoner. Studiet er gjennomført på bakgrunn av elevenes innleverte besvarelser og
intervjuer, og sier derfor ikke noe om hvordan elevene kombinerer representasjoner,
diskusjoner og egenproduserte tekster - hva skjer?
Gentner (2010) har gjennomført eksperimenter, der barn resonnerer med to nesten like
representasjoner foran seg, for eksempel to typer fremkomstmidler; en sykkel og en
trehjulsykkel. Studiet konkluderer med at barn har en systematiseringsbias - de søker å finne
et større system i representasjonene, og reduserer kompleksiteten i arbeidet ved å skille ut
likheter. Barna som deltok i eksperimentet tenderte til å finne fellestrekk som "begge kan bli
syklet på", eller "begge kan bli brukt ute" (Gentner, 2010). På den måten hevder Gentner barn
kan utvikle begrepssystemer og øke abstraksjonsnivået i tenkningen. For at dette skal virke
som intendert er det en forutsetning at representasjonene er planlagt i henhold til en slik
struktur. Hun finner at strukturerte representasjoner legger til rette for at elever kan
improvisere seg frem til innsikt, helt i ytterkant av den nærmeste utviklingssonen bare ved å
bruke sin naturlige tilbøyelighet til å sammenlikne to ting. Modellen går dermed utenom
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problemet med forkunnskaper og misoppfatninger. Det rammeverket for strukturkartlegging
som Gentner (2010) foreslår er en tilnærming til sammenlikning som går under betegnelsen
analog strukturering, og er delt blant mange forskere innenfor forskning på analogifeltet.
Hvordan denne prosessen foregår i læringsprosesser er det imidlertid ikke enighet om
(Gentner, 2010).
Forskning på analogi er imidlertid for en stor del gjort i form av laboratorieeksperimenter, der
deltakerne får strukturerte fremstillinger som beskrevet ovenfor (Gentner & Smith, 2012).
Metoden kan derfor ikke fullt ut beskrive hvordan vi bruker analogier i naturlig kontekst. For
å rette oppmerksomheten mer til naturlig kontekst har Gentner & Smith (2012) gjort en
gjennomgang av hvordan forskere gjennom historien har forklart uventete oppdagelser.
Arbeidet bringer frem en beskrivelse av hvordan metaforer blir brukt for å forklare
vitenskapelige funn - når vi mangler et relevant system å sammenlikne med, bruker vi
alternative forklaringer som er kjent. For eksempel sammenliknet Robert Boyle molekylær
bevegelse med løv som svirrer rundt i vinden.
Her er med andre ord analogien basert på et mønster der de to representasjonene ikke deler
noen virkelige egenskaper, men refererer til hverdagserfaringer av en sammenliknbar form
for bevegelse. Metaforer kan således fylle rollen som sammenlikningsgrunnlag (Gentner &
Smith, 2012). Når elever sier at en celle ”går”, kan vi med andre ord forstå setningen som
analog tenkning.
Liknende funn er gjort i en klasseromstudie av hvordan elever konstruerer kausale skjema for
temperaturlikevekt (diSessa, 2014). Uttrykk som "å arbeide hardere" synes å representere en
hverdagsforståelse for motstand i elektrisk strøm. diSessa poengterer imidlertid at referanser
til fenomenal erfaring kan vise veg både mot forståelse og mot misforståelse - elevene velger
av og til å forklare irrelevante aspekter ved et fenomen, eller bruker metaforer fra
erfaringsverdener som ikke er egnet til å bygge videre på.
Det kan på den annen side stilles spørsmål ved om vi alltid velger metaforanalogier. Til nå
har både analog resonnering og metaforer blitt behandlet som kognitiv aktivitet med høy
grad av agens. Gentner & Smith (2012) hevder imidlertid analogier kan aktiveres utenfor
intensjon, og logiske begrepssystemer, og etterspør derfor mer kunnskap om hvordan vi
bruker analogier i naturlig kontekst - hva skjer i klasserommet? Studier med sosiokulturell
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tilnærming er i større grad opptatt av dette spørsmålet.
Begrepet analogi er ikke en del av sosiokulturell forsknings vokabular, men bruk av flere
representasjoner er et tema som går igjen, og metaforer er også tatt opp som tema i et av de
studiene som er valgt ut her.

2.2 Representasjoner som motivator for samtale
Også her er det enighet om at flere representasjoner fungerer godt i naturfagsundervisning. I
sosiokulturell teori omtaler en læring som meningsdanning - et begrep som gjenspeiler ideen
om at eleven er aktiv i sin tolkning av representasjoner (Furberg & Arnseth, 2009). Med
denne tilnærmingen blir tenkning forstått som mediert av kulturelle verktøy representasjoner hjelper elever i deres tenkning. Spørsmålet om hvordan elevene bruker
representasjoner er således interessant.
En stor del av sosiokulturell forskning har analysert interaksjon rundt representasjoner, og i
motsetning til kognitive studier er disse mindre orientert omkring selve fremstillingens
kvaliteter - de legger vekt på hvordan samarbeidet rundt representasjonene tar form, samtidig
som hovedfokus er holdt på analyse av tale (Goodwin, 2000). Det er gjort flere studier av
læringsplattformen "viten.no" med dette utgangspunktet, og ett prosjekt viser hvordan elever
drar nytte av tre sekvenserte representasjoner av proteinsyntese i sin samtale, og gjennom
dem blir i stand til å snakke om et tema som de ikke har kunnskap om fra før.
Studien viser hvordan medierende verktøy som animasjoner kan fungere som stillas i
elevenes samtale, slik at samtalen kan foregå på et høyere faglig begrepsnivå enn det de
kunne fått til uten (Furberg & Arnseth, 2009). Elevene tok også i bruk ressurser som notater
og tegninger - supplerende ressurser som elevene tok aktivt i bruk gjennom sin samtale. Dette
studiet følger en gren av sosiokulturell teori, der læring og tenkning forstås som mestring av
diskurs (Furberg & Arnseth, 2009). Tegn har meningspotensiale, men har oppstått i kulturen
over tid, og er derfor tolket, forhandlet og redefinert på nytt i den spesifikke konteksten. Å
vurdere elevenes kunnskapsnivå har derfor ikke mening. Representasjonen blir på den måten
sett som et bakteppe for samtale - det er talen som genererer forståelse for konseptet. Studier
som dette gir verdifull kunnskap om hvordan flere representasjoner kan bidra til å utvikle et
rikere faglig språk.

8

Representasjonene med sine ulike kvaliteter og bruken av dem, kommer imidlertid i
bakgrunnen for ideen om kompetent deltakelse i en diskurs. Som Furberg, Kluge &
Ludvigsen (2013) poengterer er en representasjon mer enn et lager av eksperterfaring;
elevene er aktive i forhold til den, og meningsdanning kan bli forstått som den aktiviteten
som foregår rundt fremstillingen - læring skjer i praksis (Furberg et.al, 2013). Deres studie
legger vekt på hvordan diagrammer blir sosiale og kognitive ressurser i elevenes arbeid.
Utdragene av interaksjonsanalysen som er presentert viser hvordan elevene bruker
diagrammet som et referansepunkt for diskusjon. De peker på arket og forhandler om
sammenhenger, og spesielt innføring av en komplementær representasjon stimulerte til
samtale. På hvilken måte de to diagrammene visualiserer solcellepanelet blir poengtert som
en mulig grunn til den stimulerende effekten. Det ene diagrammet viste panelet statisk, og det
andre viste solcellepanelet som en prosess - forskjellen mellom de to diagrammene fikk en
sentral rolle i deres samtale - divergerende fremstillinger blir således forstått som stimulering
til forhandling om meningsinnhold. På den måten blir representasjonen et samlende element
for felles meningsdanning.
I denne studien blir elevenes peking tolket som tegn som understøtter talen - de peker for å
understreke hva som er tema og hva deres forklaringer betyr, og i tråd med sosiokulturell
tradisjon blir vegen til konseptuell forståelse forstått som "oversettelsen" fra dagligspråk til
vitenskapelig språk (Furberg et.al, 2013). Skriftlig formulering av muntlig språk er
oversettelse som krever overgang til en mer strukturert fremstilling og bruk av fagbegreper.
Elevene i denne studien hadde problemer med denne oversettelsen, og Furberg et.al (2013)
foreslår at dette kan ha sammenheng med at elevene ikke bruker diagrammene til å peke på
når de går over til skriftlig formulering - verktøyet for tenkning er tatt bort. En annen
forklaring kan være den skriftlige formens krav til mer korrekt språkbruk.
Roschelle (1992) påpeker på den annen side at hverken sosial handling i form av samtaler
eller ulike kombinasjoner av representasjoner kan gi tilstrekkelig forklaring på hvordan felles
meningsskaping kan skje - hva bringer eleven med seg inn i konteksten? Hvordan konstruerer
elever mening sammen? Dette er spørsmål Roschelle stiller i sin studie, der analysen tar for
seg hvordan elever bringer frem metaforer fra hverdagserfaring til felles vurdering. Elevene i
studiet arbeider med en interaktiv representasjon av konseptene hastighet og akselerasjon.
Datamaterialet som er presentert viser at elevenes tale i dette studiet får lite mening isolert
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sett - meningen oppstår i stor grad i form av gester på skjermen. Elevene tegner for eksempel
opp alternative forklaringer på skjermen som de bruker til å sammenlikne illustrasjonen med.
Denne formen for gest synes å ha karakter av tur-taking; den enes gest stemmer overens med
den andres foregående tolkning. Elevene brukte metaforer for kroppsopplevelser når de
snakket om sin nye forståelse for akselerasjon, slik som "å dytte". Metaforen "dytte" synes
imidlertid ikke å dekke helt den bestemte formen for "dytting" - gestene viste en helt bestemt
form for "dytt". Gesten var i så måte en viktig del av budskapet.
Materialet i Roschelles (1992) studie synes å vise at gester har en sentral rolle i elevenes
meningsdanning, kombinert med bruk av metaforer. I tråd med annen sosiokulturell
forskning tolker imidlertid Roschelle representasjoner som sosiale verktøy, og gestenes
betydning kommer derfor ikke frem som en del av analysen. Metaforene blir forstått som
referanser til en felles opplevd verden, som kan koordinere samarbeid (Roschelle, 1992).
Gestene blir behandlet som et vedheng til talen, og metaforene blir behandlet likeså Roschelle oppfatter kroppsmetaforer som verktøy med potensiale for konvergens - gjennom å
vise til en erfart verden som er felles for de fleste mennesker, øker sjansen for å komme til
enighet. Det er imidlertid god grunn til å vurdere gester som mer enn en del av talen.
Forskning på gester gir signaler om at gester har mening som kan overskride innholdet i tale
(Goldin-Meadow, 2003).

2.3 Representasjoner i samspill med gester
Størsteparten av forskningen på gester har foregått i laboratoriene, med fokus på forholdet
mellom tale og gester. Studier av hvilken rolle gester spiller i klasseromskontekst er derfor
etterspurt (Ardenghi & Roth, 2005). En første konsekvens av å studere gester i kontekst er
ideen om gester som en del av konteksten, og i skolen er ofte grafiske fremstillinger av
vitenskapelige fenomener en del av denne. Ett eksempel på hvordan profesjonelle bruker
grafer er beskrevet av Bowen & Roth (2002). De har gjort en etnografisk studie av hvordan
miljøaktivister presenterer grafiske fremstillinger av endring i vannstand. For å forklare
grafen refererer gestene til vannteknikeren i retning av det utstyret som brukes i
målingsarbeidet - en flytende innretning som registrerer vannstand, koblet til tegneutstyr.
Normalt vil tid refereres til fra venstre mot høyre, som urviserens gang. Teknikerens tale "this
way is time" blir imidlertid poengtert i gest fra høyre til venstre. Studiet av deres praksis kan
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forklare gesten; når registreringspennen beveger seg på papiret, blir papiret skjøvet mot
venstre.
Studiet poengterer hvordan gester ofte refererer til tidligere erfaringer, og ikke direkte til
talen, og understreker viktigheten av å studere gester. En kan imidlertid ikke forvente at
elever som skal lære noe helt nytt, har erfaringer som er på et faglig nivå, slik som denne
vannteknikeren viser. På hvilken måte kommer erfaringer til syne i elevenes gester i en
skolekontekst? Målet med bruk av representasjoner er gjerne å hjelpe eleven til å utvikle
vitenskapelige begreper.
For å studere forholdet mellom gester, representasjoner og utvikling av vitenskapelige
begreper nærmere, har Roth & Lawless (2002) gjort nye analyser av gamle studier
gjennomført over en 10 års periode. I en av disse studiene står elevene overfor en oppgave
som likner oppgavene i studiet til Roschelle (1992). De bruker et modelleringsverktøy som
gjør det mulig å manipulere objekter for å visualisere fenomenene kraft, aksellerasjon og
hastighet. Studentene ble bedt om å beskrive og forklare fenomener som de satte i gang ved å
manipulere hastigheten i programmet. Igjen er metaforer et tema, men denne gangen i form
av metaforiske gester - Roth & Lawless beskriver hvordan elevens gester viser deres
hypoteser om hva som vil skje - fingeren føres over skjermen og indikerer hvor ballen som
har fått en overføring av kinetisk energi "her" (peker på ballen), vil bevege seg. Ballens bane
blir tegnet opp med fingeren over skjermen, og følger samme spor som de har observert
simuleringen gjøre tidligere i arbeidet.
Det abstrakte konseptet "kinetisk energi" blir demonstrert med metaforiske gester uten at
eleven har begreper for fenomenet, og eleven har utført en bevegelse over skjermen, som er
en kopi av programmets visning. På den måten utvikler eleven en semantisk modell av
fenomenet før de har ord for det - episoden blir med andre ord tolket som mer enn en
synliggjøring av samtalens objekt; bevegelsen blir tolket som meningsfull i seg selv på et
biologisk nivå (Roth & Lawless, 2002). I mangel av erfaring som de kan sette i spill når de
bruker programmet, kan med andre ord programmer som simulerer bevegelse vikariere.
Representasjonen trigger gester som i seg selv er meningsfulle på et biologisk nivå - gester
blir med andre ord forstått som aktivering av bevegelsessenteret i hjernen hos eleven (Alibali
et.al, 2014). Studiet til Roth & Lawless (2002) beskriver hvordan elever ikke bare henter
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frem erfaringer, men også skaper nye med sine gester på bakgrunn av en representasjon.
Representasjonen overfører i så måte kunnskap til eleven, via gester. Studiet indikerer at
elevene konstruerer mening som følge av representasjonen.
Det gjenstår imidlertid et spørsmål om hva eleven bringer med seg inn i denne situasjonen; er
det alltid slik at elever tar imot læringsmateriell uten å forandre på dem? De to studiene som
er tatt opp til nå viser hvordan gester som utføres i kombinasjon med en representasjon både
kan referere til tidligere erfaringer og skaper nye erfaringer. De to studiene beskriver disse
fenomenene hver for seg, men kan det være at gester både viser til tidligere erfaringer og
skaper nye erfaringer samtidig?
Jornet & Roth (2015) bringer oss ett skritt nærmere dette spørsmålet. Deres studie av elevers
bruk av multiple representasjoner viser hvordan en representasjon - en sprayboks - gav
erfaring som kunne overføres til mer abstrakte representasjoner, som diagram over en
varmepumpe. Studien er gjennomført som eksperiment i laboratoriet, men deltakerne arbeidet
på samme måte som i et vanlig klasserom, i grupper og med lærer tilstede. Forskerne
konkluderer med at en representasjon er en re-presentasjon først når eleven har en erfaring.
Før erfaringen har funnet sted kan en representasjon bare fylle rollen som presentasjon - en
første erfaring. Bruk av flere representasjoner synes å gi eleven mulighet til å veksle mellom
dem, slik at en presentasjon (sprayboksen) gir erfaringer som kan bli re-presentert i den
andre, mer abstrakte fremstillingen av varmepumpens prinsipper. Med andre ord fungerer den
ene presentasjonen til å skape erfaring, mens den andre henter frem denne erfaringen. Eller
sagt på en annen måte; den abstrakte representasjonen blir tolket på bakgrunn av erfaringen
med sprayboksen.
Denne figur/grunn sammenhengen kan oppfattes som en form for sammenlikning. To
representasjoner kan fungere som både erfaring og gjenhenting innenfor et kort tidsrom, men
studiet foreslår ikke at dette foregår samtidig. For å kunne bruke denne erfaringen til å tolke
abstrakt representasjon, oppstod det et gap mellom erfaringen og elevenes faglige vokabular.
Her var læreren en viktig ressurs - i samtalen fikk elevene hjelp til å sette faglige termer på
sin erfaring. På den måten fikk også representasjonen ny mening - språket strukturerer og
endrer den betydningen representasjonen og erfaringen med sprayboksen får for dem. Selv
om forskerne analyserer elevenes pekegester i forbindelse med bruk av sprayboksen synes
denne studien å ha mer fokus på den pragmatiske erfaringen enn gester, kanskje en følge av
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at sprayboksen er en så håndfast mulighet for erfaring. Ofte har ikke elever slike muligheter;
de har fremfor seg representasjoner som ikke kan tilby den grad av sanselighet som elevene i
denne studien fikk muligheten til å oppleve. På hvilken måte blir så en presentasjon til en representasjon i en ordinær klasseromsetting?
En studie som kan si noe om hvordan en representasjon kan være både presentasjon og representasjon samtidig, er gjort av Alibali et. al. (2014). De har studert hvordan lærere bruker
gester i matematikktimen for å vise sammenhenger mellom ideer. I matematikk er
relasjonene mellom ulike regnearter regnet for å være viktig for dyp kunnskap. Deling,
multiplikasjon og subtraksjon forstås bedre når operasjonene forklares på bakgrunn av
hverandre. Med tanke på fordelene presentasjon av flere representasjoner samtidig kan ha når
vi ser til kognitiv teori, forventet Alibali et.al. (2014) å finne bruk av gester utført simultant dette oppstod svært sjelden. For å vise til sammenhenger brukte lærerne stort sett pekegester i
sekvenser. Når lærerne demonstrerte regnearter isolert, forekom imidlertid gester som
simulert handling, som betegnes som en form for metaforisk gest. Den matematiske
representasjonen x - 1 ble simulert som bevegelse i rom.
Selv om det ikke er mulig å være sikker, antar Alibali et. al (2014) at bevegelsen, som av
studenten ville bli observert som bevegelse fra høyre til venstre, simulerer subtraksjon langs
en tall-linje. På den måten er representasjonen x-1 både en re-presentasjon og en presentasjon
samtidig - lærerens simulering legger til informasjon om bevegelse langs en akse, som eleven
lettere kan relatere til egen erfaring.
Dette funnet harmonerer med andre funn i studien, som sier at læreren bruker mer gester når
nytt materiale gjennomgås, eller når eleven trenger det mest - det synes som om læreren er
sensitiv til når elevene trenger presentasjon for å kunne tolke en re-presentasjon, for å si det
med Jornet & Roth (2015) sitt vokabular. Studien viser hvordan gester i mange tilfeller
utvider meningsinnholdet i en representasjon i konkret forstand, en form for gester omtalt
som extending gestures (utvidende gester ) i en studie av læreres bruk av gester i
undervisning der fotografier ble brukt som ressurs (Ardenghi & Roth, 2005). Et annet
eksempel på dette fenomenet er funnet i en studie av tolkning av kunstverk i museum (Steier
et.al, 2015). Et av funnene viser interaksjonen mellom tre gjester og et maleri med tittel
Christian II signing the Death Warrant of Torben Oxe; de forsøker å tolke hva blikkene til de
portretterte kan bety. De følger blikkene og peker på det området de tror er målet, og en av
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deltakerne demonstrerer tolkningen ved å flytte seg til dette stedet idet han uttaler "...there´s
somebody standing right about here". Hendelsen poengterer hvordan deltakernes
forestillingsevne i stor grad aktiveres når de tolker verket, og i deres tolkning synes rommet
rundt maleriet å få betydning - det todimensjonale bildet får tredimensjonale kvaliteter.
Episoden beskriver hvordan sammenlikning i tolkningsarbeidet ikke bare gjøres med
pekegester, men at utvidende billedgjørende kroppsbevegelser får rollen som alternative
forklaringer. Utvidelse av mening skapt på denne måten trer frem som en særhet for
todimensjonale kunstverk i denne studien, og antyder derfor at bruk av statiske og
todimensjonale representasjoner i naturfag kan ha den samme virkningen.
To særtrekk ved studien er verdt å merke seg; det faktum at deltakerne tolker kunstverket på
en så fysisk måte som de gjør, indikerer at muligheter for fysisk interaksjon kan spille en
rolle i elever sitt samarbeid ved bruk av representasjoner. Forskerne trekker også frem
viktigheten av å se på gester og representasjoner i samspill, fordi gestene som ble utført i
eksempelet åpenbart utføres på bakgrunn av et bilde.

2.4 Oppsummering
Både tolkning av enkelte representasjoner og sammenlikning er viktige aspekter ved bruk av
flere ressurser. Av den grunn er ikke alle studiene referert til her begrenset til bruk av flere
representasjoner. I kognitive studier utpeker to ulike former for sammenlikning seg;
sammenlikning av to nesten like representasjoner, som trigger bruk av abstrakt språk, og
bruk av metaforer knyttet til grunnleggende kroppsopplevelser. Den første en sammenstilling
av to fysiske objekter, og den andre en figur/grunn sammenlikning, der gjenhenting av
tidligere erfaring representerer grunn. Disse studiene fokuserer på hvordan vi prosesserer
informasjon, og legger derfor ikke vekt på læringsprosessenes mer ustabile kvaliteter.
I denne studien tar jeg en sosiokulturell tilnærming, og med det blikket får en representasjon
betydning i en kontekst, med ulike mennesker tilstede, og vil derfor bære mer preg av
tolkning enn av prosessering. Jeg vil allikevel bringe med meg ideen om at vi har en
kroppslig hukommelse.
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Sosiokulturelle studier av elevers bruk av multiple representasjoner har til nå hatt stor vekt på
diskurs, og hvordan denne bringer frem hverdagserfaringer som elevene tolker de
vitenskapelige begrepene med. Representasjonene kommer imidlertid i skyggen for
samtalene i disse analysene, og jeg vil derfor se på hvordan hverdagserfaringer kommer til
syne i fysisk interaksjon med representasjonene.
På den måten bringer jeg inn den fenomenale verden i en sosiokulturell studie. Noen
geststudier har sett på hvordan gester fremmer kunnskap på et biologisk nivå. Jeg tar med
meg oppfatningen om at vi har en kroppslig hukommelse, men i tråd med annen
sosiokulturell tilnærming til læring vil jeg myke opp grensene mellom denne erfaringen og
elevenes omgivelser. Representasjoner, mennesker og gester vil bli sett som en helhet i
dialog, på linje med studiet til Steier et. al (2015).
Betydningen av gester vil med andre ord tolkes i lys av konteksten - jeg skal derfor studere
gestenes betydning for mening i representasjoner og mellom representasjoner med et
fenomenologisk blikk, i tråd med Vygotskijs dialektikk; tegn som får sin mening på bakgrunn
av den helheten de opptrer i.
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3 Teori
I review kommer det frem at bruk av flere representasjoner er en effektiv metode for læring i
naturfag (Ainsworth, 2006). Hvorfor disse fungerer godt gir imidlertid ikke effektstudier svar
på. Kognitive studier som søker svar på hvorfor-spørsmålet ser til kunstig intelligensforskning for å få ideer til hvordan menneskehjernen systematiserer informasjon (Gentner,
2010). Disse studiene er imidlertid eksperimenter i laboratorium, og kognitive teoretikere
som Gentner & Smith (2012) etterspør derfor studier i naturlig kontekst. Til dette er
sosiokulturell teori et naturlig valg. Sosiokulturell teori tilbyr et vokabular for å snakke om
representasjoner og sosial interaksjon. Dette er relevante fokusområder i en studie av gester. I
studier av gester synes det å være enighet om at elever bruker mer gester når noe er nytt; de
bruker gester aktivt når de mangler språk til å forklare en representasjon med (Roth &
Lawless, 2002). Det er derfor god grunn til å inkludere gester i teori som skal belyse elevenes
bruk av representasjoner, og gi dem en plass som bevegelser vi bruker når vi tenker.
Sosiokulturell teori har oppmerksomheten rettet mot hvordan elever bruker representasjoner de er hjelpemidler som bistår eleven i deres tenkning, og omtales ofte som medierende
verktøy (Säljö, 2000). I denne studien skal jeg bruke Vygotskij som utgangspunkt, og dette er
en teori som har tale som fokusområde. Studien her gir imidlertid gester en plass i
læringskonteksten, og det innebærer en større oppmerksomhet omkring to aspekter som ikke
er i utbredt bruk i sosiokulturell teori: Gester tolket som semiotisk betydning og hypotesen
om kroppslig kognisjon. Når kroppens rolle i læring skal inkluderes krever det bruk av ideer
fra flere teorier. Dette kapittelet er derfor en samling av teori som supplerer hverandre.
I første del skal jeg ta for meg den klassiske sosiokulturelle tilnærmingen til begrepsdanning
med vekt på ideene til Vygotskij i Tenkning og Tale. Under punkt 3.3. vil begrepsdanning bli
belyst ytterligere med Vygotskijs begrep sense, som beskriver den fenomenale opprinnelsen
til begreper. Videre skal jeg diskutere og gjøre rede for transaksjonsperspektivet på kognisjon
og medierende verktøy - en tilnærming som er i tråd med en fenomenal tilnærming til kropp
og kognisjon. En fremstilling av begrepenes mening og sense følger videre av denne
diskusjonen.
Når temaene sense og transaksjonsperspektivet på medierende verktøy er omtalt er grunnen
lagt for en presentasjon av den tilnærmingen jeg har valgt for gestenes betydning - embodied
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interactionism. Denne tradisjonen ser gester som del av et felt av betydninger som også
inkluderer tale og representasjoner, og er derfor et godt valg for denne studien som nettopp
skal si noe om representasjoner, gester og begrepsdanning.

3.1 Begrepsdanning fra et sosiokulturelt perspektiv
Å ta et sosiokulturelt perspektiv på læring innebærer ideen om læring som et kulturhistorisk
fenomen (Roth & Jornet, 2013). Med denne tilnærmingen ses representasjoner

som et

medierende verktøy som kan støtte elever i deres samtale. Språket blir da det egentlige
verktøyet for tenkning - representasjonen medierer. Å lære er i så måte sidestilt med
språkutvikling. Både språket og de representasjonene vi bruker har opphav i kulturen, og
praksis for bruk av begreper og medierende verktøy er derfor regnet for å være
grunnleggende sosial. Å lære er en sosial prosess.
Å studere representasjoner som del av sosiale prosesser innebærer fokus på naturlig kontekst,
slik det er gjort i denne studien, der elevene sitter i en gruppe og løser en oppgave. Felles for
sosiokulturell tilnærming er ideen om at læring av vitenskapelige begreper er grunnleggende
sosial, og tilhører den systematiske tankemåten som brukes i skolen (Säljö, 2000). Fra et
sosiokulturelt perspektiv betyr følgelig læring av abstrakte begreper i naturfag, evne til å
delta i det kulturelle fellesskapet i skolen, eller et fagmiljø, og omtales derfor også som situert
(Roth & Jornet, 2013). Andre fellesskap ville definere læring som noe annet - mestring av et
fellesskap rundt et fotball-lag ville kreve andre begreper enn i naturfagstimen. Læring er med
andre ord en innføring i hvordan en handler og resonnerer i en kultur, og kan derfor ikke
forklares som medfødte egenskaper, eller kunnskap konstruert i isolasjon. Denne
tilnærmingen til læring er inspirert av navn som Leontiev og Marx, og tituleres med begrepet
kulturhistorisk teori (Roth & Jornet, 2013). Læring sett fra dette perspektivet betyr evne til å
delta, og oppfylle forventninger fra det kulturelle fellesskapet i skolen, et fagmiljø eller andre
institusjoner (Säljö, 2000). I profesjonelle kulturer er dette et aktuelt tema - fagdisipliner har
visse verktøy som det er nødvendig å mestre, for eksempel grafiske fremstillinger av
statistikk (Säljö, 2000). Fordi skolen fungerer som forberedelse til deltakelse i
profesjonsmiljøer klargjør dette synet betydningen av representasjoner som noe mer enn
kunnskapsformidling - å kunne lese abstrakte diagrammer innebærer evne til å delta. Å delta
forutsetter også å lære de fagbegrepene som tilhører den praksisen en elev skal innføres i, og
begrepsdanning er derfor et viktig tema her. Hovedfunksjonen til en representasjon ses som
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en støtte for å bringe elevenes bruk av fagtermer opp på et høyere nivå enn de ville klare uten
(Engeness & Edwards, 2016).
Den kulturhistoriske og sosiokulturelle tilnærmingen til begrepsdanning som er presentert i
review har tolket bruk av representasjoner som stillas for meningsdanning eller oversetting
fra spontane til vitenskapelige begreper (Furberg et.al, 2013). Den teoretiske tilnærmingen i
min studie skal følge opp fokuset på begrepsdanning som sosial prosess, men utvide med en
større oppmerksomhet rettet mot de materielle og fysiske sidene ved prosessen. Jeg innleder
med å redegjøre for teori om begrepsdanning, før jeg følger opp med å inkludere teori som
kan belyse de materielle og kroppslige sidene ved begrepsdanning.

3.1.1 Begrepsdanning
Vygotskij (2008) beskriver hvordan vitenskapelige begreper i skolefagene læres i en prosess,
der elevene bruker sine spontane begreper for å forklare de nye. Ord som betegner
hverdagserfaringer er det Vygotskij omtaler som spontane begreper, og ord som tilhører fag,
slik som begrepet reduksjonsdeling er eksempel på et vitenskapelig begrep. Det betyr at
utgangspunktet for å lære et vitenskapelig begrep er spontane begreper. Forholdet er
imidlertid ikke hierarkisk; Vygotskij forklarer begrepsutvikling som et dialektisk forhold
mellom spontane begreper og vitenskapelige begreper. Vygotskij beskriver denne prosessen
analogt til hvordan annenspråksinnlæring skjer i skolen: det norske ordet "eple" er
utgangspunktet for det engelske ordet "apple". Vi erstatter ikke det norske ordet med det
engelske, men de to lever side om side. Slik er det også med spontane og vitenskapelige
begreper.
Selv om Vygotskij skiller mellom spontane og vitenskapelige begreper, ser han altså de to
formene i sammenheng; Spontane begreper blir ikke forstått som et forstadium som vi legger
bak oss når vi har lært "å tenke vitenskapelig" - spontane begreper er en del av både voksne
og barns tenkning, og kjennetegner en måte å tenke på som vi bruker når vi lærer noe nytt.
Vitenskapelige begreper farger de spontane begrepenes innhold og strukturerer dem, samtidig
som vitenskapelige begreper næres av nye spontane begreper. Det som spesielt kjennetegner
vitenskapelige begreper er imidlertid den abstrakte karakteren de har; vi kan ikke lære dem
gjennom erfaringer, og må derfor beskrive nye vitenskapelige begreper med spontane
begreper vi har fra før.
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Det Vygotskij kaller høyere former for tenkning er således bare en liten del av vår
tankevirksomhet som vi kan utføre innenfor visse områder der vi har utviklet et faglig språk et nettverk av abstrakte betegnelser som vi ikke lenger trenger en erfaringsbasert omgivelse
for å forstå (Vygotskij, 2008). Hovedforskjellen mellom spontane og vitenskapelige begreper
ligger derfor i fraværet av et system, hevder Vygotskij. Begreper som får mening i lys av
andre begreper blir en del av et system som gir mulighet til å tenke i språk. Spontane
begreper, som er mer direkte koblet til konkrete objekter og fenomener er ikke avhengig av
systemet på samme måte (Vygotskij, 2008). Vi bruker på den måten språk til å gjøre vår
tenkning systematisk. det er et struktureringsverktøy som preger vår måte å tenke på, analogt
med hvordan en hammer er verktøy som preger vår byggeskikk. Fordi fagene i skolen er
bygget opp av slike begrepssystemer innebærer læring i skolen å utvikle vitenskapelige
begreper.

3.1.2 Internalisering
Begrepet internalisering betegner det sosiale fundamentet i begrepsdanning. Fordi språket er
et kulturelt fenomen er tenkning med vitenskapelige begreper først erfart i interaksjon med
andre mennesker. Det er i handlingen - i bruken av vitenskapelige begreper, ordene får sin
aktive betydning for oss. Dette er kort sagt innholdet i begrepene interpsykologiske og
intrapsykologiske prosesser (Vygotskij, 2008). Spontane begreper er i stor grad knyttet til
handling, og vi kan se dette gjennom et eksempel: Et barn peker på en ball, og sier "ballen",
og strekker hendene frem: hun vil ha ballen. Når mor kommer barnet til hjelp forstår barnet
ordets virkning - barnet er altså den siste som forstår betydningen av det hun sier og gjør;
ordet og får sin betydning i interaksjonen med den andre (Kozulin, 2008). Situasjonen viser
hvordan barnet prøver seg frem med hvilken betydning ord har. På denne måten foregår
språkutvikling først på et sosialt og fysisk plan.
Når elever skal lære vitenskapelige begreper står de imidlertid ovenfor en annen utfordring de kan ikke finne mening i en naturlig kontekst av daglige handlinger. Vi kan derfor ikke
snakke om handlinger som får begrep, men en omvendt utvikling; begreper som er
vitenskapelige og abstrakte må brukes systematisk, og gradvis få sin betydning i handlingen.
Begrepet starter som ord nesten uten mening for eleven, men i samtalen kan elever bruke
spontane begreper fra sin hverdagserfaring for å gi mening til det tomme begrepet. De første
begrepene som barn tilegner seg betegnes som pseudobegreper. Denne formen kjennetegnes
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ved bruk av begrepenes ordlyd, uten at barnet helt ser sammenhengene i det konseptet som
begrepet betegner - betydningene er ennå ufullstendige (Vygotskij, 2008).
Pseudobegreper kan lyde som et vitenskapelig begrep, men er i realiteten bare på vei til å bli
en del av et vitenskapelig vokabular. Ordet er fremdeles knyttet til elevens spontane
erfaringer. Vygotskij (2008) beskriver innholdet i pseudobegreper som en novelle om et
begrep, snarere enn vitenskapelig betydning (s.117). Begrepet blir forstått i lys av
karakteristikker som kan kjennetegne det - begrepet er ikke satt i system med andre
tilhørende vitenskapelige begreper. Her beskriver Vygotskij interaksjonen med andre som
vesentlig del av utviklingen; gjennom samtalen blir begrepet først brukt for den andre før det
får betydning for en selv. Det betyr at elever kan bruke begreper som "meiose" uten helt å
kjenne innholdet i det eller hvordan det har sammenheng med andre relaterte begreper som
"mitose". Begrepet eleven bruker kan derfor tilsynelatende se ut som et ekte begrep, men i
begrepet sin struktur er det fremdeles et kompleks, fordi det systemet av fagbegreper som
hører til ikke er utviklet ennå. Kompleksbegrepet kan beskrives gjennom et eksperiment som
Vygotskij utførte med barn: Barnet samler trekanter som er like, og ut fra dette ser det ut som
om barnet kjenner til begrepet "trekant" og hva det innebærer. I virkeligheten har barnet
derimot samlet trekantene på bakgrunn av den visuelle likheten. Den generelle ideen
"trekant" utvikler seg videre til å bli ekte begreper uten at barnet merker det, fordi ordlyden er
den samme - barnet kan bruke det til en viss grad, men det blir mer abstrahert i sin form ved
repetert bruk i interaksjonen med voksne - den generelle ideen om "trekant" vokser frem. På
den måten kan læring av begreper betegnes som sosial, og barnet gjør ideen om trekant som
et generelt begrep til sin i løpet av den sosiale prosessen. Dette er den prosessen som har fått
navnet internalisering.
På tross av at begrepet internalisering kan lyde som om den abstrakte ideen fortrenger de
enklere kjennetegnene ved tingen, kommer et generelt begrep om en ting i tillegg til det
spontane begrepet; et begrep består av et stort nett av kjennetegn, som ligger på forskjellig
abstraksjonsnivå. Vygotskij (2008) sammenlikner med et koordinatsystem; når vi hører et
begrep, for eksempel "pattedyr" vil vi plassere begrepet på et punkt i koordinatsystemet, der
alt vi forbinder med ordet er plassert - hvor i koordinatsystemet en starter bestemmer
retningen for den videre bevegelsen i tenkningen.
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Intellektuelle oppgaver, slik som sammenlikning krever orientering innenfor dette nettet. Det
betyr at alle begreper kan beskrives på utallige måter ved hjelp av andre begreper i
koordinatsystemet. På den måten styres ordbetydninger av loven om begrepenes ekvivalens.
Ekvivalensbegrepet poengterer i så måte hvordan internalisering ikke forstås som overføring
av ideer mellom personer, fordi systemet ikke er likt for noen.
Ekvivalensbegrepet imøtegår således den kritikken internaliseringsbegrepet har vært utsatt
for. Kritikken har gått ut på antydningen om en overgang fra "lavere" til "høyere" funksjoner
som ligger i begrepet internalisering (Skodvin, 2008). Begrepet var ment å signalisere et syn
på individet og kulturen som en gjensidig forbundet enhet, men kan ironisk nok forsterke
avstanden mellom disse hvis det blir tolket som overføring. Vygotskij (2008) har i så måte
blitt tolket på mange måter - jeg ser imidlertid internalisering som den prosessen der en
person utvikler det koordinatsystemet som forbindes med et begrep, og dette følger prinsippet
om begrepenes ekvivalens. Det er følgelig ikke tale om en overføring av ordbetydning
mellom personer, men en leting etter betydninger som kan forklare - det er ordenes sense som
utvikler seg og er derfor en del av både omgivelsene og den personlige oppfatningen av det
(Rey, 2011). Det er således ikke ordbetydning i seg selv som internaliseres, men den måten
språket gjør det mulig å systematisere den opplevde verden på (Vygotskij, 2008).
Internalisering innebærer på den måten en tolkning som foregår i handlingen, og i lys av
ordmening som del av sense vil en slik tolkning foregå innenfor det semiotiske feltet
(Goodwin, 2000).
I min tilnærming til Vygotskij sin teori om begrepsdanning fokuserer jeg på hvordan
begreper kan hjelpe elever til å tenke systematisk. Tenkning i språk er imidlertid bare en liten
del av vår tankevirksomhet, ifølge Vytotskij (2008). Å lære vitenskapelige begreper er med
andre ord ikke abstrakt språklig tenkning i seg selv.

3.2 Det fenomenale i sosiokulturelt perspektiv
Sosiokulturell teori er en fruktbar tilnærming for denne studien, fordi den tilbyr et blikk for
hvordan begrepsdanning skjer i sosial interaksjon. Studier som legger vekt på interaksjon
som tale belyser en del av elevenes læringsprosess, men den materielle og kroppslige
konteksten kommer noe i bakgrunnen for talen.
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I denne studien skal elevenes fenomenale tilstedeværelse få større betydning. Jeg vil derfor
belyse Vygotskijs intensjon om å skrive en holistisk teori om begrepsdanning, og denne ideen
trer frem i hans begrep sense (Säljö, 2000). Den tilnærmingen jeg velger til begrepsdanning
bringer derfor tilbake sensebegrepet til Vygotskij (2008), i tråd med Roth & Jornet (2017).
Sense innebærer en ide om ordenes mening som en del av et felt av betydninger som dannes i
møtet mellom personlige, sosiale og materielle omgivelser. Med dette synet på mening i
begreper er begrepsdanning en prosess som ligger i handlingen (Vygotskij, 2008).
Teori innenfor det kulturelle perspektivet som har fokus på handling, er opptatt av
medierende verktøy, en tilnærming som rommer en studie av representasjoner. I denne
tradisjonen holdes imidlertid et syn på kognisjon som distribuert ut til de medierende
verktøyene, og neste del skal derfor handle om denne diskusjonen, og hvordan jeg forholder
meg til den. Videre vil begrepet sense bli presentert.

3.2.1 En situert tilnærming til representasjoner som medierende verktøy
I sosiokulturell teori blir representasjoner forklart som støtte for samtale - det er språket som
strukturerer tankene (Roth & Jornet, 2013). Viderefortolkninger av Vygotskij har imidlertid
beskrevet verktøy i seg selv som en bro mellom oss og vår forståelse. Det gir medierende
verktøy en rolle som en kognitiv enhet på linje med vår intellektuelle virksomhet. Denne
retningen innenfor teorien kan betegnes situert læringsteori, og representeres av teoretikere
som Wertsch (1998), Säljö (2000) og Hutchins (1995).
I denne studien skal jeg se forholdet mellom representasjoner og tenkning som en dialog, i
tråd med Roth & Jornets (2013) transaksjonsperspektiv på medierende verktøy. Et verktøy
inviterer til bruk, og har et fast innhold, men hvordan det brukes og hvordan vi nærmer oss
innholdet kan sammenliknes med en kunstners improvisasjon - tolkning av en representasjon
vil sette den i nytt lys som bringer nye og uforutsette tolkninger (Ingold, 2010). Å bruke en
representasjon er følgelig ikke bare vurderinger av det som er - den er også på veg til å bli
noe annet i møte med personer. Denne tilnærmingen inviterer til en diskusjon rundt synet på
kognisjon i forholdet mellom mennesker og verktøy.
Situert læringsteori forteller hvordan vårt møte med verden ikke forstås direkte, men er farget
av praksis for tolkning og strukturering som vi har utviklet i kulturen; imellom oss og verden
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står verktøyene. Læring er her forstått som mestring av bestemte situasjoner, for eksempel å
lese av verdiene i et stolpediagram (Säljö, 2000). Medierende verktøy ses på den måten som
et lager av kulturbåren kunnskap som vi må mestre for å løse bestemte oppgaver. Tenkning
foregår i handlingen med verktøyet, og hva elever sier, skriver eller gjør er på den måten
forstått som bestemt av verktøyet, ikke et uttrykk for en indre tanke eller begrepsforståelse
som er tenkt ut på forhånd, som det ville vært med en kognitiv tilnærming. En elev som ikke
klarer å løse en oppgave har i lys av denne tilnærmingen ikke misforstått et konsept, men kan
ha fått eller valgt feil verktøy (Säljö, 2000). Mestring av verktøyet er altså uløselig knyttet til
selve verktøyet - det er ikke tale om å hente frem kunnskap adskilt fra det, fordi verktøyet
gjør en stor del av oppgaven (Wertsch, 1998).
Teori som har tilnærming til verktøy og kognisjon i tråd med denne beskrivelsen blir gjerne
omtalt under betegnelsen distribuert kognisjon, et begrep som er innført av Hutchins (1995).
Representasjoner blir her sett som en del av et system, der representasjonen i stor grad
erstatter kognisjon - tenkning er her aktivitet, eller bruk av representasjonen. Hutchins tar
eksempel i styrmenn på tankskip som bruker instrumenter i cockpit; deres håndtering av
instrumenter og prosedyrer for hvordan de skal respondere på instrumentenes signaler er i så
stor grad en del av et materielt system at styrmannens hukommelse blir erstattet av
konteksten. Denne beskrivelsen av verktøybruk har ledet til et syn på kognisjon som en del
av verktøyet fremfor en del av individet. Wertsch (1998) bruker en scenemetafor for å
beskrive hvordan dette systemet er i endring: Individer og ting er en del av det samme
scenebildet, og når en ting byttes ut endres scenebildet, og således også individet. Han stiller
videre spørsmål om hvor stor grad av agens et individ har i en læringskontekst når læring
likestilles med mestring av verktøy. Et sentralt aspekt ved hypotesen om kognisjon som
situert er med andre ord antagelsen om at mange av de oppgavene vi utfører ikke krever indre
representasjon - kognitiv strukturering blir erstattet av struktur i omgivelsene som letter
arbeidet for oss.
I hvilken grad en oppfatter verktøy som del av tenkning varierer noe innenfor det
sosiokulturelle perspektivet. Begrepet situert kan innebære ulike tilnærminger til hvordan vi
lærer, og synet på kognisjon utgjør som vi ser en viktig forskjell - dette spørsmålet
bestemmer i hvor stor grad en ser kognisjon som en integrert del av menneskenes kontekst,
med andre ord, hvor mye av vår tenkning er overlatt til verktøyet? Er det representasjonen
eller jeg som tenker? (Roth & Jornet, 2013). Grunnlaget for sosiokulturell teori er en ide om
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at vi ikke kan skille mennesker og menneskers tenkning fra dets omgivelser - en anti dualisme som kan spores tilbake til filosofiens diskusjoner om forholdet mellom sinn og
kropp - kan et sinn uten en kropp eksistere? På grunn av dette spørsmålet har en vært opptatt
av å finne alternative forklaringer på kognisjon som en isolert mental aktivitet, og
diskusjonen har handlet om hvor kognisjon er plassert (Roth & Jornet, 2013). Kognisjon blir
med det situerte blikket plassert i medierende verktøy.
Den situerte tilnærmingen til kognisjon har vært et forsøk på å oppheve dualismen mellom
tenkning og kontekst. Å flytte kognisjon til miljøet rundt mennesket har imidlertid den
uheldige konsekvens å snu problemet på hodet - når kognisjon "flyttes" til ting eller
språkstrukturer er ikke problemet løst, vi har fremdeles skilt menneskesinnet fra kroppen, og
endatil flyttet den ut til kulturprodukter (Ingold, 2010). Verktøy kan på den annen side foreslå
visse måter å bruke det på - skaperen av et verktøy har hatt en intensjon med det. Bruken av
det kan imidlertid overskride det som var intensjonen med verktøyet, og en intensjon som
ligger i et verktøy er derfor ikke en tilstrekkelig forklaring på hvordan vi bruker dem - ting
tenker ikke for oss - de har ikke kognitive egenskaper (Ingold, 2010).
For å løse problemet hevder Roth & Jornet (2013) at forholdet mellom kognisjon og
omgivelser ikke må forstås som påvirkning som i kognitiv teori, men som et
transaksjonsforhold (Roth & Jornet, 2013). Med denne tilnærmingen ser en ikke kognisjon
plassert ett sted, men som en del av et felt som har betydning for oss. Dette er den linjen som
studien her skal følge. Bruk av representasjoner forstås som en kognitiv, sosial og fysisk
aktivitet. Ikke tre parallelle tilnærminger til verden, men et sammenhengende system
(Goodwin, 2000). Jeg vil derfor moderere ideen om at vi tolker verden via verktøyene; de kan
lette oppgavene for oss, men determinerer ikke hvordan vi forstår verden. Verktøyets
betydning for en person er følgelig ikke en direkte konsekvens av dets egenskaper, men en
dialektisk bevegelse.
Tim Ingold (2010) beskriver denne prosessen godt gjennom en metafor: Som en vandrers
bevegelse gjennom landskapet, alltid vendt fremover. Å bruke verktøy er improvisasjon, ikke
abduksjon, der muligheter som allerede er bevisste, vurderes rasjonelt, skriver Ingold - en
handling åpner for den neste. Nye tolkninger av et verktøy gjør det til noe nytt, som enda nye
tolkninger ledes ut av. Et verktøy er på den måten alltid i utvikling sammen med den som
bruker det. Kognisjon fungerer heller ikke i isolasjon, men er i kontinuerlig endring i møte
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med verden - mennesker og verktøy er i dialog med hverandre. Med denne tilnærmingen
studeres synlige tilgjengelige aspekter ved tenkning, slik som tale og gester i interaksjon med
omgivelsene, og vi er således på vei til begrepet sense (Roth & Jornet, 2017).

3.2.2 Fra mening til sense
En sosiokulturell forståelse av forholdet mellom kognisjon og språk innebærer ideen om
språket som struktureringsverktøy for våre tanker - uten språk er tenkning ustrukturert og
flyktig (Vygotskij, 2008). Når språk og samtale forstås som den måten vi lærer i vår kultur er
tegnet som sådant viktig. Neste del skal derfor beskrive hva som legges i begrepenes mening
og sense - hva er et begrep?
Vygotskij hadde en intensjon om å utarbeide en teori om læring som opphevet dualismen
mellom kropp og ånd - tenkning må være forbundet med verden, og verden er den vi forstår
først (Säljö, 2000). Selv om Vygotskij var tilhenger av en slik tanke, har han allikevel
konsentrert seg om det kognitive språklige området for meningsdanning i sitt verk "Tenkning
og tale", hevder Skodvin (2008) i bokens forord. Jeg skal derfor legge vekt på tegnbegrepet
som situert på den måten som Vygotskij inviterer til med sitt eget begrep sense: et begrep er
en del av en kontekst (Roth & Jornet, 2017). Säljö (2000) nevner også dette begrepet, og
forklarer det som det innholdet hvert individ legger i et begrep som del av kontekst og
tidligere erfaring. Begrepet mening blir forklart som ordets leksikalske mening. Sense er altså
et begrep som ser ordenes betydning i et bredere perspektiv enn ordenes mening. Vygotskij
selv skriver om sense:

"Paulhan significantly advanced the psychological analysis of speech by introducing the distinction
between a word´s sense and meaning. A word´s sense is the aggregate of all the psychological facts
that arise in our consciousness as a result of the word. Sense is a dynamic, fluid, and complex
formation which has several zones that vary in their stability. Meaning is only one of these zones of the
sense that the word acquires in the context of speech...Ultimately the word´s real sense is determined
by everything in consciousness which is related to what the word expresses...Ultimately, the sense of a
word depends on one´s understanding of the word as a whole and on the internal structure of
personality" (Vygotskij, 1987b, p. 276 i Rey, 2011).

Her utvider Vygotskij ordmening til å omfatte alt som finnes i bevisstheten i en kontekst. I
min lesning av Tenkning og Tale finner jeg liknende tanke, men her ser jeg også fokus på
handling; han forstod sammenhengen mellom menneskelig handling og språk som
uadskillelig, og kom frem til at sense - ordenes semiotiske betydning blir til i handlingen. Ord
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er følgelig ikke en gjengivelse av en objektiv virkelighet. Ordenes betydning er alltid i en
prosess, som innebærer at betydning som ligger i et begrep kan variere. Dette grunner i at vi i
indre tale forstår ord semantisk - ett ord kan ha et helt sett av betydninger, fordi tanker ikke
består av adskilte enheter, som i språket (Vygotskij, 2008).
Ordenes betydning for hvert individ er derfor heller ikke konstant - ordet får farge av den
konteksten det oppstår i (Zavershneva, 2010). Zavershneva (2010) finner tekster i Vygotskijs
arkiv fra 1932 som antyder at han har hatt en intensjon om å se ordenes mening som del av
sense: "Vygotsky points out that the child is oriented toward sense virtually from the very
first days of her life; her first questions are about sense rather the meaning of her
surroundings" (Zavershneva, 2010, s. 44). I dette sitatet ser vi hvordan Zavershneva (2010)
finner spor i Vygotskijs notater der forståelsen for et begrep - mening er mer enn ord,
forståelse involverer også sense. I denne teksten finnes også følgende notat fra Vygotskijs
arkiv: "Conclusions? Do children´s f(o)rms or ingredients disappear in the adult"
(Zavershneva, 2010, s. 52). Spørsmålet Vygotskij stiller seg selv i sitatet over innebærer med
andre ord at sense - tenkning som aktivitet ikke er avgrenset til barnas væremåte. Mening er
en del av sense, for alle mennesker; "..meaning is only one of these zones of the sense that
the word acquires in the context of speech..." (Vygotskij, 1987b, p. 276 i Rey, 2011).
Slik jeg tolker deler av Tenkning og Tale kan vi forstå læring som systematisering av
spontane og vitenskapelige begreper. Når vi ser ord som sense er imidlertid ikke læringen
begrepet i seg selv, men sense som ligger bakenfor ordet. Ordsystemene er hjelpemiddel som
gjør det mulig å til en viss grad dele erfaringer, og vi får orden i våre tanker ved å sette ord på
dem. Å studere læring av vitenskapelige begreper som sense er derfor et studie av hvordan
elever gradvis skaper system i sitt begrepsunivers med utgangspunkt i tidligere erfaringer,
personlighet og den umiddelbare konteksten.
Som en del av konteksten er også elevenes fysiske tilnærming til verden som en bevegelig
kropp. Samtidig er visuelle representasjoner en del av samme felt, og derfor også en del av et
felt av sense, på samme måte som elevenes tale vil være det (Roth & Jornet, 2017).
Et vitenskapelig begrep kan med andre ord betraktes som en del av et semiotisk felt
(Goodwin, 2000). Jeg skal videre gjøre rede for hvordan gester også er en del av det
semiotiske feltet.
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3.3 Gester - en interaksjonstilnærming
I lys av transaksjonsperspektivet på kognisjon som Roth & Jornet (2013) foreslår ses ikke det
semiotiske feltet som en påvirkningsfaktor til individer. Individer er selv en del av feltet, der
også individer bidrar med betydninger. Denne inngangen til sosiokulturell teori harmonerer
med mitt valg av perspektiv på gester, som er inspirert av fenomenologisk filosofi (Streeck,
2009). Innenfor tradisjonen embodied interactionism aksepteres ideen om gester som situert i
materielle og sosiale omgivelser. Samtidig er gester en del av vår kognisjon i kraft av å være
kinestetiske bevegelser (Streeck et. al, 2011). Jeg skal innlede med å si noe om hva MerleuPonty skrev om det dialektiske forholdet mellom kroppen og omgivelsene, fordi det kaster
lys over hvordan kognisjon som kinestetisk bevegelse blir forstått av interaksjonistene.
Videre skal jeg beskrive individuelle og sosiale aspekter ved interaksjonsperspektivet.
Interaksjonistene anser kognisjon for å være situert kropp, og erkjennelse forstås således som
både kropp, sinn og kontekst i interaksjon. Ideene er hentet fra fenomenologiske kilder, som i
Merleau-Pontys filosofi (Streeck, 2009). Med denne tilnærmingen til erkjennelse får
bevegelsen elevene utfører stor betydning for meningsdanning (Streek, 2009), og
meningsdanning med Pontys penn kan derfor forstås som noe mer enn det vi kan uttrykke
med ord. Ponty har et eget begrep for denne formen for kunnskap; det før-refleksive
kunnskapsnivå (Merleau-Ponty, 1994). Den før-refleksive formen for kunnskap ligger under
bevissthetsterskelen, og indikerer at vi forstår verden både gjennom bevisst tenkning og
gjennom fysisk erfaring som ikke er kognitivt bearbeidet. Forholdet mellom før-refleksiv og
refleksiv kunnskap beskrives som sirkulær, som betyr at kognitiv virksomhet alltid er vevet
sammen med kroppens bevegelser og våre omgivelser. Sirkulariteten forstås som en konstant
bevegelse, og må derfor ikke tolkes som "lagring" av erfaringer, fordi en erfaring alltid vil bli
refortolket i lys av den konteksten som vi er en del av. Kroppserfaringer, som for eksempel
opplevelsen av at noe beveger seg, vil få ny betydning når den sosiale eller materielle
konteksten endrer seg.

3.3.1 Forholdet mellom gester og tale
Tilnærmingen til hva gestene representerer kan variere. Jeg har tatt et interaksjonistperspektiv. Andre viktige bidragsytere innenfor gestforskning har tatt et kognitivt perspektiv,
inspirert av Wundt sin forståelse av gester som kroppens eksternalisering av en indre tanke,
eller emosjoner (Streeck, 2009). Som tolkere av ytre representasjoner ville denne
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tilnærmingen innebære at gester og språk visualiserer en forståelse av representasjonen som
allerede er prosessert eller forstått.
Andre har vært opptatt av i hvilken grad gester samspiller eller uttrykker det samme som
ordet. Her har McNeill (2005) vært en viktig bidragsyter. Hans studier har foregått i
laboratoriet, og i disse studiene har deltakerne fått se en film som de senere beskriver. Her
har forskerne funnet svært aktiv bruk av gester, men konteksten avgrenses til forholdet
mellom språk og gester, som gjenhenting eller erindring av hendelser de fikk se på film.
Gester blir imidlertid ikke forstått som visualisering av ord, men som barn av den samme
tanken - en simultan språk -og bevegelseshandling.
Den tilnærmingen jeg skal følge her ser ikke tale og gester som samme enhet; gester og ord er
to distinkte kvaliteter ved tenkning som er relatert til hverandre uten å være ett (Streeck,
2009). Det er med andre ord en mulighet for at gester representerer noe mer, eller til og med
noe annet enn det en elev gir uttrykk for i tale. Denne tilnærmingen til gest/tale kombinasjoner betegnes som semantisk interaksjon; gest og ord er deler av et helt felt av
semantiske betydninger som også innbefatter den øvrige konteksten - bevegelsen er ikke bare
en del av konstellasjonen gest/tale, men en del av et system der representasjoner og de
fysiske omgivelsene også har betydninger for gestens semantiske innhold (Streeck, 2009).
Gester er med andre ord komplementær til tale.
Det innæbærer at den materielle konteksten, slik som visuelle representasjoner, også vil stå i
et interaksjonsforhold til gester - de er environmentally coupeled og deler av samme
semiotiske felt (Goodwin, 2000). Forholdet til fysiske omgivelser og andre menneskers språk
og bevegelse vil derfor alltid ha betydning for hvordan vi kan tolke gestene (Streeck, 2009).
En gest kan derfor forstås som en hybrid - en del av et kommunikativt system (Streeck,
2009). Når vi studerer gester i en ordinær skoletime vil de alltid opptre i et fysisk og sosialt
rom. Elevene i min studie bruker ulike representasjoner for å støtte læring; illustrasjoner,
digitale representasjoner, egne notater, ark og penn, samtidig som de er samlet rundt et bord i
en gruppe - de samtaler og bruker gester. Alle disse aspektene ved en læringskontekst er del
av det Goodwin (2000) omtaler som semiotiske felt, og alle de delene det semiotiske feltet
består av har betydning for den oppfattede betydningen av en gest, et ord eller en visuell
representasjon. I så måte har ofte hverken tale eller gest noen mening uten representasjonen
som bakgrunn - hvert individuelle tegn er delvis og ufullstendig (Goodwin, 2000).
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3.3.2 Metaforer som kroppserfaringer
I teori som omfatter kroppen som del av tenkning er metaforer et gjennomgangstema, både i
kognitiv språkteori, og innenfor klassifisering av gester. Grunnen til det er at svært mange av
våre begreper kan spores til opplevelsen av å ha en kropp. Filosofen Marc Johnson og
lingvisten George Lakoff (1999) har utviklet en filosofi om sammenhengen mellom språket,
kroppen og den ytre verden, der Merleu-Ponty og John Dewey er viktige inspirasjonskilder.
Her forstås språket som skjema basert på den fysiske kroppserfaringen, spesielt sensorimotor
systemet; opplevelsen av å bevege seg, og spatiale konsepter; opplevelsen av å være en kropp
i et rom. Disse konseptene er nevrale strukturer, og meningsdanning er derfor påvirket av
underbevisste strukturer, som vi ikke nødvendigvis gir uttrykk for eksplisitt (Lakoff &
Johnson, 1999).
Den fenomenale erfaringen virker i oss som bilder og emosjoner, og ideer forstås derfor først
som ordløse. Av den grunn har ordene ikke bare én betydning, men er et sett av betydninger hvert ord har en rekke assosiasjoner med seg, og kan derfor ikke sies å korrespondere med
noen objektiv virkelighet (Lakoff & Johnson, 1999). Når vi bruker metaforer for
kroppserfaringer i språket vårt kan vi derfor ikke plassere betydningen i kategorier som i
ordboken - vi er oppfinnsomme med våre metaforer. Når vi snakker om konsepter i rom, tid
og bevegelse projiserer vi kroppslige erfaringer over på verden.
Vi kan være kreative i bruken av metaforer, men Lakoff & Johnson (1999) har funnet noen
metaforer som synes å bli brukt i samme betydning, ganske konsekvent. Dette gjelder
metaforer som kan ledes til grunnleggende kroppsopplevelser som lukt, oppover, nedover,
stor, tung osv. Lykkelig er for eksempel et ord som ofte knyttes til konseptet oppover; "jeg
føler meg høy i dag". Forandringer knyttes til bevegelser; "celler går sammen og utveksler
arvestoff" (Lakoff & Johnson, 1999). Kognitive teorier om metaforer, som beskrevet her, ser
metaforene som skjema utviklet på et før-refleksivt nivå, som elever henter frem. Den
fenomenale erfaringen er med andre ord ikke tatt høyde for som situert fenomenal erfaring,
det er tidligere erfaringer som hentes frem.
Med en interaksjons - tilnærming blir imidlertid disse metaforene forstått som situert i nåtid;
erfaringer får ny betydning i konteksten (Streeck et.al, 2011). Fenomenale erfaringer er noe
vi alltid opplever, vi kan derfor ikke betrakte språkmetaforer som et endelig produkt, fordi
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erfaringer alltid vil blandes med nye. Vi kan betrakte metaforene som erfaring i bevegelse den har ikke et endepunkt, men refortolkes i kontekst.

3.3.3 Gestenes dobbelte betydning
Med det situerte blikket på gester får gesten betydning på to parallelle måter. En gest er både
en kinestetisk handling og et tegn som er synlig for meg og deg - samtidig. Det faktum at
gester er bevegelse har betydning for den individuelle opplevelsen av den, en tanke som
følger den kinestetiske motorkognisjon hypotesen: våre egne bevegelser utgjør en form for
underbevisst kunnskap i kraft av aktiverte nevrale mønster, derfor kan gestene gi en
fornemmelse av at noe beveger seg (Streeck, 2009). Samtidig er gesten en del av det
semiotiske feltet som er synlig for den andre, og er derfor også sosial (Goodwin, 2000). På
den måten kan en bevegelse skape meningsfull erfaring i nåtid, som fungerer som en
feedback til en selv (Streeck, 2009). Derfor vil en gest alltid skape noe nytt i den sirkulære
vekslingen mellom tidligere kroppserfaringer og gester utført i nåtid; både gest og materiell
kontekst får ny betydning i lys av hverandre.
Streeck (2009) bruker tegnekunstnerens håndlag med sin profesjon som eksempel; gestene er
synlige produkter, og har derfor likhetstrekk med en kunstners verk - de kan deles med andre.
Verket kan allikevel ikke betraktes som et produkt av kunstnerens tanke, fordi den ofte har
oppstått i en intuitiv prosess - det er i det dialektiske møtet mellom det tegnete og den som
tegner verket blir til. En stadig improvisering. På den måten kan en gest som simulerer
bevegelsen i rekombinasjon forstås som en representasjon - en ekte, virtuell modell. Denne
vekslingen mellom kroppserfaringer og situert erfaring er en aktiv måte å være i verden på
som har en fornyende kraft i seg, ikke som akkumulerende kunnskap men som en utprøvende
tilnærming. Denne prosessen karakteriserer menneskenes karakter som homo faber (Streeck
et. al. 2011) Vi er alltid opptatt med å overleve i verden ved å skape den, og omskape den, og
vi forsøker å forstå tingene gjennom fysiske undersøkelser og tilpasninger (Streeck et.al,
2011).
Med dette utgangspunktet blir gester en aktiv og nyskapende del av den materielle konteksten
- den kan bli en del av representasjoner som utvidende virtuelle modeller (Streeck, 2009). Det
betyr imidlertid ikke at en elev alltid vil være seg helt bevisst hva som kommer frem, fordi
gester ofte utføres uten at vi er oppmerksomme på det - noen ganger er bevegelsen som
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utføres semiotisk betydning som kommer fra kroppen, fremfor å være mening som er mediert
av kroppen (Streeck, 2009). Jeg skal videre forklare hvordan Streeck beskriver gester som
bevegelse med ulik grad av oppmerksomhet.

3.3.4 Gestene orienterer mot selv og mot andre
Streeck (2009) skiller mellom to former for gester: depictive gestures (billedgjørende gester)
er vi ofte oppmerksomme på, for eksempel når vi skal illudere hvor stort noe er - fisken var
cirka så lang. Gester som vi bruker uten å være oppmerksomme på dem omtales som ceivings
(å tenke med gester). Disse kan for eksempel komme i form av herming av innholdet i en
representasjon - en finger som følger en tegnings konturer. Det som kjennetegner ceivings er
måten de synes å fungere som en bakgrunnsaktivitet, ofte uten oppmerksomhet på hånden de er ikke utformet med tanke på at den skal fortelle den andre noe, men fremstår som en
form for høyt-tenkning med hendene. Den har derfor ofte blitt betegnet som medierende
verktøy; gesten representerer ikke noe en person kan, men er en støtte som en del av
resonnering - en fysisk utforsking av verden. Ceivings speiler derfor ikke materielle
omgivelser, men en kan betrakte hendenes bevegelse som en forestilling om hva hendene
ville gjøre under visse omstendigheter. Ikke en forestilling om verden, men en fysisk
tilnærming til den. Det betyr for eksempel at når Mona sier "går" og samtidig skyver celler
fra sted til sted er ordet og gesten ikke en visualisering av et konsept, men en fysisk
undersøkelse av en representasjon. Streeck (2009) forstår med andre ord ceivings som
konseptuelle handlinger, med den kinestetiske motor-kognisjon hypotesen i bunnen. Gesten
har rot i kroppserfaringer, og blir semiotiske symboler idet de trer frem som synlige tegn.
Depictive gestures (billedgjørende gester) blir ikke forstått som tenkning med hendene på
samme måte. Formen kjennetegnes ved en tydelig vilje til å vise hvordan noe ser ut eller
oppfører seg, og er rettet mot den andre, og ofte er oppmerksomheten gitt til egne hender.
Billedgjøring kan komme i flere former, som fiktive objekter, metaforer eller simulering av
bevegelse, og representerer ofte noe som en person har et minne om. (Streeck, 2009). Gesten
kan imidlertid ikke forstås som en intensjon om å lage et bilde, men som kroppens
hukommelse om noe som hånden kanskje ville gjøre under visse omstendigheter. Det kan
være hvordan en ville grepet tak i en ting når den skal flyttes eller håndtering av en bestemt
ting, som å kjøre bil eller ta på seg sikkerhetsbeltet. Gesten vekker på den måten til live en
erfaring i det øyeblikket den utføres - ikke før. Det er i den umiddelbare bevegelsen
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meningen oppstår. Gester av denne typen kommer ofte i form av taktil nærhet til objekter og
likner tegninger (Streeck, 2009). En linje som er tegnet uten å sette spor, som å føre
pekefingeren over et ark eksisterer ikke fysisk, men Streeck hevder tolkning av slike virtuelle
linjer er en kulturell kompetanse som vi har. Vi kan derfor betrakte dem som en form for
representasjoner - den materialiserer seg som en del av det semiotiske feltet, selv om den
eksisterer bare i vår fantasi. En billedgjørende gest kan allikevel ikke betraktes som en kopi
av et objekt eller en handling; gesten er en tolkning på samme måte som ethvert materielt
kunstverk er det, og får derfor sin betydning idet den utføres. Den er i så måte ikke forstått
som realisering av en tanke eller kunnskap som vi har - tanken blir til samtidig som gesten.
Jeg har til nå tatt for meg gesten som del av et kroppsminne og som del av en kontekst, som
samlet kan betegnes som et semiotisk felt (Goodwin, 2000). Dette feltet har både materiell og
sosial karakter, og neste del skal handle om hvordan kropper opptrer sosialt.

3.3.5 Sosial koreografi
Som jeg tidligere har poengtert får ikke gester sin mening i isolasjon, men må ses i forhold
til den konteksten de oppstår i. Andre personer er også en del av denne konteksten, og
semiotisk betydning vil derfor kunne tre frem som større sekvensielle strukturer; en
sekvensiell struktur kan beskrives som den interaksjonen som oppstår mellom deltakernes
kropper og de materielle omgivelsene. Det betyr at gester kan være synlig koblet til den
andres tidligere gest eller til en representasjon i en form for tur-taking (Goodwin, 2000).
Materielle omgivelser, som for eksempel digitale hjelpemidler kan derfor bli en del av en
sekvensiell struktur, og tillater på den måten visse handlinger som bare tale ville gjøre
umulig. For at sekvensielle strukturer skal være operative er en gruppe avhengig av refleksiv
oppmerksomhet.
Refleksiv oppmerksomhet tilrettelegger for at andre tegnsystemer enn tale kan fungere, og er
en konstant forhandling og modifisering av oppmerksomhet med felles orientering som mål formasjoner av handling (Goodwin, 2000). Denne tanken innebærer at gester og positur kan
fremprovosere reaksjoner hos andre før de har fått betydning som bevisst mening. Gester kan
derfor forklares som "sosiale handlinger i emning", som betyr den tilstanden der vi deler
aspekter ved den andres tenkning (Mead, 1998, s. 120). På den måten gjør gesten det mulig å
vurdere hva som er samarbeidspartnerens neste steg, og det åpner for respons (Goodwin,
2000). Dette kan være en gest eller en handling som å gå et skritt nærmere sin samtalepartner,
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eller en fremoverlent holdning. En positur kan derfor oppfattes som en handling av stor
betydning for kommunikasjon - det er den som etablerer det Goodwin (2000) kaller reflexive
awareness. Et tenkende fellesskap kan med dette blikket forstås som en offentlig kroppslig
koreografi som foregår i et rom (Goodwin, 2000).
Rommet er scene for den andres handling, og således startpunkt for andres ytringer
(Goodwin, 2000). Materielle omgivelser er derfor også objekter som legger føringer for
hvordan vi etablerer rom for samarbeid, fordi samarbeid i stor grad handler om felles
orientering rundt ting. Hvordan opptrer en gruppe rundt en datamaskin? Deltar alle? Er de
vendt mot hverandre? McNeill (2005) skriver om et liknende fenomen som han betegner som
shared space (heretter kalt delt rom). Delt rom er det feltet gestene opptrer innenfor, og
deltakere etablerer gjerne virtuelle felles referanser her; en celle tegnet opp i luften mellom to
personer kan fungere som en representasjon som begge peker til, selv om dette bare eksisterer
i deltakernes fantasi. Slike modeller blir ofte pekt tilbake til ved flere anledninger, og
deltakerne etablerer derfor både en kroppslig orientering og et punkt der gester utspiller seg.
På samme måte som kropper skaper felles referansepunkt, vil et objekt gi form til rommet
omkring, og på den måten skape betingelser for måter å samles rundt det. Læremidler som
fysiske objekter har på den måten betydning for elevenes positur og plassering i forhold til
hverandre. Muligheten for delt rom kan på den måten påvirkes av fysiske objekter fordi delt
rom avhenger av en fysisk rekkevidde (McNeill, 2005).
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4 Metode
Dette kapittelet gir en begrunnelse for valget av interaksjonsanalyse som metode for
behandling og analyse av data. Første del beskriver bakgrunnen for forskningsprosjektet Ark
& App, som har innhentet de dataene jeg har brukt i min studie. Her legger jeg også frem min
interesse i dette materialet. Videre følger en presentasjon av deltakere, situasjon og case. En
kort beskrivelse av interaksjonsanalyse følger, der jeg gjør rede for hva som har vært enhet
for analyse; jeg har på den ene siden gått inn i materialet i tråd med Jordan & Henderson
(1995) sine anbefalinger, samtidig som gester har vært mer i fokus enn det Jordan &
Henderson beskriver. Denne delen inneholder derfor en redegjørelse for de mest vanlige
kategoriene for gester, og forklaring på hvordan jeg har forholdt meg til kategorier i analyse
av gester. Videre følger en trinn for trinn beskrivelse av den praktiske gjennomføringen av
utvalg av data og analyse. Avslutningsvis reflekterer jeg over ulemper som kan følge med
bruk av andres data. Kapittelet avsluttes med en vurdering av kredibiliteten til prosjektet og
kort refleksjon over etiske spørsmål knyttet til bruk av dette datamaterialet.

4.1 Bruk av data fra forskningsprosjektet Ark & App
Datamaterialet som er brukt i denne oppgaven er hentet inn som en del av forskningsprosjektet Ark & App (2013-1016). Min interesse har vært å studere hvordan elever bruker
gester i en naturlig klasseromskontekst, og materialet som foreligger etter klasseromstudiene
i naturfag var godt egnet til å si noe om dette. Filmene jeg bruker i min studie opprinner fra
en studie av elever i alderen 15-16 år som arbeider med naturfagstemaet gener og arv
(Engeness & Edwards, 2016).
Ark & App har vært et prosjekt med mange forskere involvert, og har gått over tre år på
oppdrag fra Utdanningsdirektoratet (Gilje et.al, 2016). Direktoratet etterlyste mer kunnskap
om hvordan lærernes valgfrihet i bruk av læremidler blir brukt. Med læremidler menes både
papirbaserte og skjermbaserte læremidler. I oppdraget var et sentralt spørsmål hvordan
læremidler velges i skolen, hvilke læremidler som velges, og hvordan de brukes av lærere og
elever i undervisningen. Det jeg skriver om i denne studien faller innenfor det siste
spørsmålet om hvordan elever bruker læremidler i undervisningen.
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Fokus for meg er imidlertid ikke satt på valg av læremiddel - jeg har gjort en mikroanalyse av
hvordan læremidlene og elevenes gester samspiller. Datamaterialet har tidligere vært brukt
for å kaste lys over hvordan elever bruker flere læremidler for å skape mening, og da med
fokus på elevenes samtale (Furberg et. al, 2014). Filmene er imidlertid produsert for høy
økologisk validitet, og inneholder derfor hele spekteret av interaksjon mellom elevene i
gruppen; samtaler, gester, elevenes posisjon i forhold til hverandre og det fysiske
læringsmateriellet. Dette gjør disse dataene ideelle til mitt formål. Min tilnærming tar
utgangspunkt i hvordan elevenes gester tar del i deres meningsskaping i lys av begrepet
sense. Sense forklares som alt i bevisstheten som er relatert til det et ord uttrykker (Vygotskij,
1987b, p 276 i Rey, 2011). Filmene har potensiale i seg til å belyse betydningen av sense,
fordi materielle og kinestetiske aspekter i elevenes kontekst er synlige. Neste delkapittel gjør
kort rede for konteksten rundt studieobjektet og deltakerne som er valgt i min studie.

4.2 Deltakere og situasjonsbeskrivelse
Deltakerne i mitt prosjekt er filmet i forbindelse med ett av delprosjektene i Ark & App som
har handlet om bruk av representasjoner i naturfag. Jeg har ikke deltatt i innhenting av data
personlig, og bruker derfor min veileder Irina Engeness sitt arbeid som utgangspunkt for å
beskrive prosjektet. Jeg presenterer først beskrivelsen av deltakere i den opprinnelige studien,
før jeg beskriver de deltakerne og de situasjonene jeg har valgt ut.
26 elever fra 10 trinn fra to ulike klasser, en lærer og tre forskere deltok i prosjektet våren
2014. Skolen ble valgt ut på bakgrunn av tidligere deltakelse i forskningsprosjekter som har
vært vellykkede. De to klassene ble undervist av den samme læreren som gjennomførte
samme opplegg i begge klassene. Tema for undervisningen var gener og arv, og opplegget
gikk over 12 skoletimer i løpet av fire uker. Læreren delte klassene inn i grupper på fire
elever som jobbet sammen under hele perioden. Alle timene var sammensatt av en
kombinasjon av felles undervisning, individuelt arbeid og gruppearbeid (Engeness &
Edwards, 2016). Bakerst i oppgaven ligger det vedlagt et skjema over rekkefølgen på de
aktivitetene som har funnet sted.
Ut fra dette utvalget har jeg trukket ut to grupper som var av spesiell interesse fordi gruppene
var aktive med å bruke forskjellige representasjoner i timen. På den måten fikk jeg mulighet
til å vurdere om representasjonens analoge, digitale eller animerte karakter hadde betydning
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for elevenes bruk av gester. Utvalget er fordelt over tre episoder der den materielle
konteksten er ulik; en der elevene bruker analog representasjon, en der elevene bruker
sekvensert animasjon og en der elevene bruker både analog representasjon og digital
helanimering. Gruppene er satt sammen av fire elever, med jevn fordeling av kjønn, og
tilsammen er 8 elever med i analysen.

4.3 Case
Beskrivelsen av denne casen er basert på min hovedveileders forskningsprosjekt. Samtidig
gjør jeg oppmerksom på at min tilnærming til gruppeoppgaven vil være i tråd med enhet for
analyse i min studie. Min vurdering av elevenes oppgaveløsning vil derfor ikke være basert
bare på deres tale. Casen vil bli sett i lys av Vygotskijs begrep sense, og vil derfor bringe inn
både verbale, fysiske og materielle aspekter ved begrepsdanning.
Gruppeoppgaven som elevene jobber med under den perioden jeg har valg data fra, er
designet av forskerne sammen med læreren (Engeness & Edwards, 2016). Første del av
opplegget bestod av en 60 minutters presentasjon av temaet mitose og meiose fra tavlen der
læreren også brukte animasjoner fra viten.no. Gruppeoppgaven var laget med intensjon om å
bygge opp elevenes konseptuelle forståelse for deling av vanlige celler og kjønnsceller henholdsvis mitose og meiose. Oppgaven var en såkalt compare and contrast oppgave, og
oppfordret til diskusjon støttet av digitale animasjoner . I starten av arbeidet delte læreren ut
et oppgaveark til alle elevene, som satt i grupper på 4. Elevene ble oppfordret til å lese
oppgaven nøye og bruke følgende digitale ressurser på nett: viten.no, tellus, forskning.no og
bion.no. I tillegg hadde elevene naturfagsboken Eureka! (Hannisdal & Haugan, 2008), og to
diagrammer over mitose- og meioseprosessene som var trykket på oppgavearket. De tre
ressursene som ble brukt i de utvalgte episodene er presentert på neste side. Mer om
oppgaven og link til nettressursene ligger vedlagt.
Oppgaven bad elevene om å diskutere stadiene i mitose- og meioseprosessene, sammenlikne
dem og identifisere likheter og forskjeller mellom disse prosessene. Gruppene hadde 60
minutter til å besvare oppgaven. Hver gruppe hadde en pc tilgjengelig og hver student måtte
skrive et svar på oppgavearket. Første oppgave på arket ber elevene om å gi detaljerte
beskrivelser av mitose- og meioseprosessen. Andre oppgave ber dem om å sammenlikne
stadiene i de to prosessene og beskrive hva som er hovedforskjellene mellom de to. Jeg skal
her forklare nærmere den teoretiske bakgrunnen for sammenlikningsoppgaven.
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Oppgaven elevene har fått er basert på Vygotskijs teori om begrepsdanning. Å beskrive et
konsept krever ikke den samme bruken av abstrakte begreper som sammenlikning. Når elever
beskriver et konsept danner de potensielle begreper, eller pseudobegreper. Dette er begreper
på kompleksnivå, som av Vygotskij (2008) forklares som et forstadium for vitenskapelige
begreper: vi grupperer fenomener og gjenstander som er forbundet med hverandre gjennom
erfarte funksjoner, funksjonelle roller eller visuelle kategorier. Et vitenskapelig begrep som
mitose har et tilhørende kompleks eller nett av begreper som kan beskrive det, og disse
tilhørende begrepene betegnes som spontane begreper. Når oppgaven ber elevene om å først
beskrive, og så sammenlikne konsepter er den i så måte designet for at eleven skal gå
igjennom to faser av begrepsdanning; først danne et kompleks for begrepene mitose og
meiose - siden sammenlikne dem for å utlede mer generelle trekk som kjennetegner, og med
det bruke mer abstrakte begreper på de to konseptene. Målet er å tilegne seg abstrakte
begreper, som reder grunnen for den vitenskapelige måten å tenke på. Min studie skal se på
hvorvidt en bestemt form for gest spiller en rolle i arbeidet med å løse denne formen for
oppgave.
Spørsmålene som stilles til casen ble først stilt på et overordnet nivå - hvordan bruker elever
gester i en naturlig klasseromskontekst? Videre har de tre forskningsspørsmålene blitt mer og
mer spisset i takt med det analytiske arbeidet. Den oppgaven elevene har fått har vært ideell i
forhold til målet med min studie, fordi en av mine intensjoner var å belyse hvordan vi kan
inkludere gester som en del av sosiokulturell teori. Casen med sammenlikningsoppgaven er et
godt utgangspunkt for å belyse hvordan flere aspekter enn de verbale spiller en rolle i deres
tilnærming til nye vitenskapelige konsepter.
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4.3.1 Representasjonene
Her følger en kort presentasjon av de tre representasjonene som ble brukt i de tre episodene
som er valgt ut for analyse: Illustrasjonen fra oppgavearket, det digitale læringsmiljøet
viten.no, og nettavisen forskning.no.
Vanlig celledeling (mitose)

Reduksjonsdeling (meiose)

Mitose step-by-step: Meiose step-by-step:

Figur 1. Illustrasjonen viser side 2 i oppgavearket. Denne blir brukt i episode 1 og episode 3.

Denne illustrasjonen ble brukt i både episode 1 og i episode 3, men ligger som et bakteppe
for alle episodene, fordi det er denne oppgaven elevene forsøker å løse. Resten av oppgaveformuleringen og linker til de anbefalte webressursene ligger vedlagt. I denne følger også en
kort forklaring på hva konseptene mitose og meiose er.

38

Figur 2. Læringsmiljøet viten.no ble brukt av elevene i episode 2.

Det digitale læringsmiljøet viten.no er utarbeidet på naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.
Nettstedet tilbyr flere læringsprogrammer om temaer som korresponderer med læreplan i
naturfag for ungdomstrinnet (Engeness & Edwards, 2016). Den ressursen elevene bruker i
mitt utvalg tilbyr animerte visninger av celledeling av vanlige celler og kjønnsceller (mitose
og meiose) som er delt inn i sekvensene a, b, c, d, e, f, g. Sekvensene aktiveres ved å klikke
på bokstavene øverst til venstre. Illustrasjonen på skjermbildet viser trinn a i
meioseprosessen.

39

Figur 3. Bildet viser skjermbildet fra forskning.no som elevene simulerer bevegelse til i episode 3.

Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter om temaene
kultur, helse, miljø, samfunn, teknologi og naturvitenskap. DNA er ett av emnene som kan
velges på siden for naturvitenskap, som også tilbyr mange andre tema, blant annet biologi,
kjemi og menneskekroppen. Siden har også et søkefelt.

4.4 Metode for datainnsamling og analyse
4.4.1 Interaksjonsanalyse
Interaksjonsanalyse er en metode som er utviklet med tanke på bruk av filmdata, og er derfor
et naturlig valg for meg. Her følger en generell beskrivelse av metoden, og i neste delkapittel
vil min bruk av metoden bli beskrevet mer i detalj.
Interaksjonsanalyse tar utgangspunkt i etnografiske tilnærminger til metode, men fordi
etnografi tradisjonelt har dreiet seg om observasjon i felt oppsto etterhvert behov for å
utarbeide en metode som tok hensyn til den spesielle karakteren film har (Jordan &

40

Henderson, 1995). Film har en unik evne til å fange interaksjon mellom mennesker og gir
mulighet til å repetere deler av det som skjer i felt. Den studien jeg har gjennomført på
elevenes gester i interaksjon med representasjoner ville være vanskelig å gjennomføre uten
filmens egenskaper - muligheten til å repetere det som skjer i felt i sakte film er nærmest en
forutsetning for å kunne si med sikkerhet at elevene utfører de bevegelsene som jeg
beskriver.
Interaksjonsanalyse er godt egnet til å utvikle eller sette spørsmål ved teori, fordi
fremgangsmåten starter med en åpen tilnærming til data som tar utgangspunkt i analytiske
fokusområder fremfor analysekategorier eller kategorier for koding. Dette utgangspunktet
legger til rette for en åpenhet til materialet som er nødvendig hvis intensjonen er å stille
spørsmål til teori (Alvesson & Sköldberg, 2009). Fokusområder vil variere med forskerens
spørsmål, men felles for tilnærmingen til data er intensjonen om å studere hvordan sosial
orden oppstår. Helt fri for antakelser er metoden i så måte ikke - en metode er aldri uten
forutsetninger (Ingold, 2014). Åpenheten begrenser seg til et fritt område innenfor en sosial
forståelse av individer. Det bor en underliggende antakelse i interaksjonsanalyse om
kunnskap og handling som grunnleggende sosial, og metoden er følgelig samstemt med den
sosiokulturelle tilnærmingen til læring som jeg følger (Jordan & Henderson, 1995). Fokus for
analyse med denne metoden er derfor ikke å finne frem til hva elevene har lært, men hva de
gjør når de lærer - det er sosial interaksjon i daglig virksomhet som studeres.
I stedet for bestemte analysekategorier er målet i interaksjonsanalyse å finne mønster i
deltakernes omgang med hverandre og de materielle omgivelsene (Jordan & Henderson,
1995). Et mønster kan være bestemte former for tur-taking i tale som oppstår, men også tur
med kropper og tur med ting. I interaksjonsanalyse anser en alt som befinner seg i en
kontekst som relevante meningsfulle deler av interaksjonen, og dette gjør metoden egnet for å
se sammenhenger mellom gester, tale og representasjoner, som er intensjonen i min studie.
En viktig epistemologisk forutsetning som ligger i interaksjonsanalyse er ideen om at
kunnskap har sosial opprinnelse og er distribuert mellom personer. Dette synet på kunnskap
gjør den synlig og observerbar for deltakere, men også forskere; i kraft av å være menneske
med erfaringer som likner de andres kan jeg tolke deltakernes handlinger på en adekvat måte
(Jordan & Henderson, 1995).
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Neste delkapittel beskriver nærmere hvordan jeg har forholdt meg til enhet for analyse og
kategorier for gester.

4.4.2 Enhet for analyse
I interaksjonsanalyse tar en utgangspunkt i analytiske fokusområder i stedet for kategorier.
En vesentlig del av fokusområdet i min studie handler om elevenes bevegelser. For å kunne si
noe om elevenes bevegelser som meningsfull aktivitet er det imidlertid nødvendig med noe
forkunnskaper om dette, derfor er denne delen i stor grad en presentasjon av de kategoriene
for gester som er mest vanlige å bruke. Jeg har imidlertid ikke hatt intensjon om å plassere
elevenes bevegelser i kategorier i første omgang. Min tilnærming til analyse følger
interaksjonsmetoden, der analyse starter uten kategorier. Min tilnærming til analyse tar hele
konteksten med i bildet. Analysen er følgelig gjort i tråd med Vygotskijs (2008) begrep
sense, som innbefatter alt i en kontekst som farger elevers bruk av et vitenskapelig begrep.
Enhet i denne sammenhengen innebærer således alt i konteksten som gir betydninger til
elevenes begreper.
Denne inngangen til analysen bringer inn både handling, andre personer, og ting i konteksten
som

potensielle

semiotiske

tegn.

Samtidig

står

ikke

semiotiske

ressurser

som

påvirkningsfaktorer til hverandre, men de blir sett som en del av en større enhet. I analysen
har jeg derfor sett etter mønster av handling som oppstår imellom elevene; tale, bevegelse og
representasjoner har blitt vurdert som potensielle deler av tur-taking eller sekvensielle
strukturer (Goodwin, 2000). I analysen av gester har jeg derfor ikke operert med kategorier,
men sett etter bevegelser med hendene generelt uten å sette betegnelser på dem. Jeg beskrev
dem i forhold til den funksjonen de så ut til å ha ut fra den helheten av tale, representasjon og
gest som jeg kunne observere som deler av sekvensielle strukturer.
Kategoriseringen av gester har derfor kommet i etterkant av gjennomgang av data, og
forskningsspørsmål har blitt justert i dialog med teori og review. Det kan allikevel være til
hjelp for leseren å vite noe om kategorisering av gester.
Det har vært operert med ulike måter å kategorisere gester, i hovedsak med fokus på
hendenes bevegelser (McNeill, 1992). McNeill har vært en viktig bidragsyter i denne
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forskningen, og mye av dagens forskning er basert på hans kategorier. Han deler gester inn i
følgende typer (mine oversettelser):
Ikoniske gester gir mening sammen med tale. En sirkelbevegelse kan representere en ball,
men den samme bevegelsen endrer betydning sammen med setningen "ballerinaen tar
nydelige piruetter".
Metaforiske gester likner på ikoniske gester, men er mer løsrevet fra sitt objekt - den
representerer ikke konkrete objekter, representerer ofte abstrakte ideer. Ett eksempel kan
være en sammenhengende bevegelse med armen for å indikere kontinuitet.
Pekegester indikerer objekter, mennesker og steder som er virkelige, men kan også referere
til ikke synlige mennesker eller objekter som om de var tilstede. En kan for eksempel peke på
en stol idet en sier søsteren min - det er da søsteren som pleier å sitte på stolen som er
samtalens objekt og ikke stolen, selv om det er den det pekes til.
Rytmiske gester kan knyttes til musikkens rytme, men kan også understreke rytmen i en
setning eller i et ord, for å understreke innholdets betydning. I diskusjoner brukes av og til
slike gester for å understreke viktige poeng for eksempel i følge med setninger som "for det
første, for det andre". (McNeill, 1992).
McNeill har i senere arbeider oppdaget at skillene mellom de ulike kategoriene ikke er så
tydelige som han først trodde; kategoriene brukes om hverandre, og ofte samtidig (McNeill,
2005). I review kommer det blant annet frem flere former for metaforiske gester;
Simulerende gest, eller simulerte handlinger. Et eksempel fra review viser hvordan en lærer
simulerer hvordan et subtraksjonsstykke kan løses med en bevegelse som går motsatt av
skriveretningen, altså "å trekke fra" (Alibali et.al, 2014).
Utvidende gester har Ardenghi & Roth (2005) funnet der gester tegner supplererende
betydninger inn i fotografier.
I tillegg til disse kategoriene har jeg også vært oppmerksom på Streecks (2009) tilnærming til
gester, der han setter skille mellom gester som vi er oppmerksomme på og gester vi ikke er
43

oppmerksomme på, henholdsvis depiction og ceivings. Under disse kategoriene følger det
teoretiske antakelser som jeg beskriver nærmere i teorikapittelet.
Vi kan se at kategorisering av gester er problematisk - det synes å være mange former, og de
er ofte vanskelige å skille fra hverandre. Fordi kategoriene er svært innarbeidet som
referansebegrep innenfor feltet kan det allikevel være nyttig å bruke McNeills kategorier som
utgangspunkt. En av kategoriene - den metaforiske gesten - er spesielt interessant for denne
studien, fordi denne gesten ofte forestiller bevegelse til abstrakte ideer. Når vitenskapelige og
abstrakte begreper er tema kan denne med andre ord være aktuell.
Jeg skal imidlerid følge et interaksjonistperspektiv på gester, og vil derfor se gestene i lys av
både tale og den sosiale og materielle konteksten de oppstår i (Goodwin, 2000). Det betyr at
en gest ikke bare er bevegelser med hendene i luften, slik som vi ofte snakker om det i
dagligtale. Gester kan også være håndtering av materielle ting i en kontekst som får symbolsk
betydning (Streeck, 1996). Ett eksempel på dette kan være når en fyrstikkeske ligger på
bordet og den får rollen som "hus" i en samtale. En tegning i sanden faller også inn under
gestbegrepet i denne tradisjonen, et tasteklikk på et tastatur likeså. Det som først og fremst
kjennetegner et interaksjonsperspektiv på gester er følgelig gestenes tilknytning til de
materielle og sosiale omgivelsene (Goodwin, 2000).

4.4.3 Utvalg og behandling av data
Utvalg og analyse av data har fulgt flere faser, og jeg beskriver min fremgangsmåte punktvis
her. Det første utvalget av data er gjort i forbindelse med min veileders prosjekt og er således
bestemt på forhånd. Fem blandete grupper (kjønn og faglig nivå) på fire elever ble valgt ut av
læreren med verbal aktivitet som kriterium (Engeness & Edwards, 2016). De ble filmet ved
flere anledninger i løpet av prosjektet. Et annet kamera fulgte læreren hele tiden. Tilsammen
foreligger 23 timer med opptak fra klasserommet.
Fremgangsmåten for mitt utvalg følger de prinsippene som Jordan & Henderson (1995)
anbefaler for interaksjonsanalyse. Utvalget av de episodene som foreligger transkribert og
analysert har gått igjennom flere faser:
1. Utvalg av relevante data.
I første omgang ble materialet som foreligger på lærerens aktivitet ekskludert i henhold til
intensjonen med studien, som har vært å se på forholdet mellom elevenes gester og de
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læremidlene de bruker. Utvalget ble gjort i samråd med veileder, som kjenner dataene godt.
9,5 time med videoopptak av gruppearbeid ble tatt ut.
2. Loggføre innhold.
I denne fasen så jeg igjennom alle filmene samtidig som jeg laget lister over hendelser merket
med tidspunkt for hendelsene. I denne fasen forsøkte jeg å møte data med et åpent blikk, uten
analytiske kategorier. Alt som var bevegelse med hendene ble notert, uten å kategorisere i
henhold til klassifisering av gester.
Arbeidet kan karakteriseres som definering av ethnographic chunks (Jordan & Henderson,
1995). Dette kunne være kommentarer som "tegner på skjermen", "beskriver hva som skjer",
"beveger hånden over arket", "tar i bruk laptop" og liknende.
Noe av dette arbeidet ble gjort sammen med hovedveileder.
Loggføringen resulterte i lister med tider som angav når elevene brukte læremateriell aktivt,
og hva de gjorde. Underveis noterte jeg også spørsmål og tanker som dukket opp på gule
lapper. Denne arbeidsmetoden er inspirert av etnometodologisk metode, såkalt zatcoding
(Alvesson & Sköldberg, 2009), men er dog gjennomført i mindre skala. Denne metoden er et
hjelpemiddel for å finne interaksjon som går igjen i datamaterialet. Lappene viste seg
etterhvert å inneholde episoder og tanker som liknet hverandre, noe som indikerte at et
mønster i materialet var i ferd med å vise seg. Fordi lappene kunne legges ved siden av
hverandre ble mønster mer synlig for meg enn notater før opp i en bok.
I denne fasen ble grupper som strevet med motivasjonsproblemer utelukket. Jeg valgte ut 3
sekvenser á 25 minutter for videre gjennomsyn etter kriteriet aktivitet med representasjoner.
Den ene gruppen er representert i to episoder i analysen, fordi deres arbeidsprosess frembød
karakteristiske trekk som var forskjellige i de to episodene.
3. Transkribering.
I fase tre så jeg de tre episodene en gang til, og hele klassetimen ble transkribert, med unntak
av lange pauser i arbeidet der elevene snakket om andre tema. Her ble elevenes dialog og
bevegelser transkribert i tekstformat. I denne fasen ble jeg godt kjent med detaljene i data.
Prosessen med å notere ideer på gule lapper fortsatte også her.
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4. Finne mønster i materialet
I fase fire satt jeg med en hel del notater, transkribert materiale og gule lapper. Disse
organiserte jeg på to A3 ark for å få oversikt over karakteristiske bevegelser som ble repetert
i materialet. Her startet et idearbeid der gule lapper med spørsmål og tanker og notater ble
flyttet hit og dit for å finne sammenhenger i materialet. Arbeidet endte i et utvalg av tre
mindre sekvenser som var karakteristiske for mine funn.
Jeg valgte også ut sekvensene på bakgrunn av hvilken type læremiddel de brukte, for å se om
gester ble brukt på samme eller liknende måter med forskjellige representasjoner. Dette var
av interesse fordi kognitive studier i stor grad har konsentrert seg om effekten av ulike typer
representasjoner, men lite om hvordan de blir brukt.
5. Visuell transkript/microanalyse
Etter utvalg av sekvenser i fase fire gikk jeg tilbake til filmene og kjørte de utvalgte
episodene i sakte fart for å fange elevenes gester i et stillbilde. Disse bildene ble organisert i
et skjema der transkribering av elevenes tale følger i en egen kolonne. Dette skjemaet har
senere vært et nyttig verktøy for bruk i analyse. Samtidig har denne prosessen med å lage
visuell transkript vært så omstendelig at arbeidet kan sies å være en del av analysen. Det var i
denne fasen mine funn ble synlige.

4.4.4 Svakheter ved bruk av andres data
Min bruk av de ferdigproduserte dataene ligger ikke langt fra det som var intensjonen med
den opprinnelige studien, og forutsetningene for at disse skulle være verdifulle for min studie
var derfor gode. Filmene som foreligger i Ark & App er tatt med hensikt om å studere læring
med et sosiokulturelt perspektiv (Gilje et.al, 2016). Forskerne som har samlet data har også
brukt interaksjonsanalyse i sin tilnærming til dataene (Engeness & Edwards, 2016). Selv om
forutsetningene er gode skal jeg allikevel reflektere over noen potensielle utfordringer med å
bruke filmdata der andre forskere allerede har bestemt utsnittet.
En fordel med kvalitativ forskning er muligheten til å studere hele landskapet, og på den
måten unngå at funn har bakenforliggende årsaker (Kleven, 2007). Det en film fanger er
imidlertid et utvalg, og i så måte har utvalget av data allerede blitt bestemt av andre. I denne
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studien er jeg følgelig avskjermet fra å dra nytte av hele konteksten, fordi jeg ikke har vært
med i feltet der filmene ble produsert. Knoblauch & Schnettler ( 2012) poengterer viktigheten
av å kombinere film med kunnskap om konteksten. Det er derfor utbredt praksis å skrive
feltnotater i tillegg til filmingen. Dette har ikke jeg hatt mulighet til å gjøre. Mine
forskningsspørsmål er på den annen side så knyttet til det lille området mellom elevene og
deres hjelpemidler at jeg ikke anser dette som et stort problem.
Den som holder kamera kan også ha søkt mot situasjoner som produserer informasjon
passende til sine forskningsspørsmål. Som alle filmskapere vet, kan også plasseringen av
kamera produsere både emosjoner og situasjoner; det er et dramatisk virkemiddel (Heath
et.al, 2010). En person kan komme i bakgrunn av bildet på grunn av kameraets plassering og
gi inntrykk av lavt engasjement. Dette trenger ikke være tilfellet, da det kan være en
dramatisk effekt skapt av kamera. Av den grunn er det en fordel om kameraet ikke er
håndholdt, men har fast plassering. I de opptakene jeg har brukt er kameraet relativt stabilt,
men av og til er zoomfunksjonen i bruk.
Dette har ikke vært et problem i prosessen slik jeg oppfatter det, men jeg har notert at jeg av
og til kunne foretrukket å ha kameraet et annet sted, og også plasseringen av lydopptakeren
har hatt innvirkning på hvilke elever jeg har valgt ut i denne studien. Noe interessant
bevegelse har foregått bak skjermer og uten lyd.

4.5 Kredibilitet
I dette delkapittelet skal jeg vurdere mitt prosjekt med kritisk blikk i forhold til forskningens
ytre validitet, indre validitet og reliabilitet.
Påliteligheten til kvalitativ forskning kan ikke tallfestes på samme måte som i kvantitativ
forskning. Validitet i kvalitative studier handler derfor om å gjøre forskningsprosessen,
forskningsresultater og teoretiske forutsetninger en har åpen til betraktning for andre.
Åpenhet skal rettes mot den som leser resultater av studiene; presentasjonen skal være
utførlig og redelig. Samtidig er den metodologiske tilnærmingen åpen i sin form ved å
inkludere forskerfelleskapet i prosessen. Nedenfor skal jeg diskutere nærmere hvordan jeg
forholder meg til påliteligheten til min studie.
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4.5.1 Ytre validitet
Ytre validitet refererer til i hvor stor grad en finner det sannsynlig at konklusjonene som er
gjort i forskningen kan gjelde for andre personer, tider og steder, og er også betegnet med
begrepet generaliserbarhet (Kleven, 2007). Linkoln & Guba (2011) foreslår en alternativ
vurdering av ytre validitet som autentisitet; hvorvidt situasjonen en studerer er autentisk i
forhold til det fenomenet en ønsker å si noe om. I teksten nedenfor vurderer jeg kort både
sannsynlighet og autensitet.
Målet med kvalitative studier er ikke å finne signifikante sammenhenger. Det kan allikevel
være relevant å bruke noen kriterier for vurdering fra kvantitativ metode. Fordi moderne
kvantitativ metode følger det samme probabilistiske sannhetskriteriet som kvalitative
undersøkelser er det ingen motsigelser i dette (Kleven, 2007). Størrelsen på utvalget har
betydning for generaliserbarhet. Den omstendelige prosessen med både å filme og å se
igjennom data reduserer mulighetene for store mengder data, og i denne studien er derfor
dette en svakhet. Undersøkelsen er gjort i så liten skala at vi kan stille spørsmål ved
sannsynligheten for at vi kan generalisere til andre tider, steder og personer. I review kommer
det imidlertid frem at fenomener jeg finner likner funn i andre studier, og dette styrker ytre
validitet. Utvalget av situasjoner kan også ha betydning for generaliserbarhet, fordi dette sier
noe om overførbarhet over kontekster. De sekvensene jeg valgte ut for mikroanalyse er gjort
på bakgrunn av hvilken type læremiddel de brukte, og dette gir et visst innsyn i om gester blir
brukt på samme eller liknende måter med forskjellige representasjoner. I så måte har jeg
inkludert flere variasjoner, som styrker validiteten til funn over flere kontekster av mer lokal
karakter; gester opptrer på liknende måter med flere forskjellige representasjoner.
Å vurdere autensitet innebærer en sammenstilling av den konteksten som studeres og det
fenomenet jeg ønsker å si noe om. I min studie har jeg hatt en intensjon om å si noe om en
naturlig klasseromskontekst, elever og bruk av gester i læring med representasjoner.
Klasseromskonteksten som er filmet er autentisk i forhold til mitt oppdrag. Elevene har
gruppearbeid, som er en metode de er vant til. Læreren har også som vane å bruke digitale
hjelpemidler i timene sine (Furberg et.al, 2014). Den metoden som er brukt for å innhente
data er også godt egnet for å fange det fenomenet jeg er interessert i. Enhet for analyse har
vært gester i naturlig kontekst, og film gjør det mulig å betrakte fenomenet på en svært
grundig måte.
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I interaksjonsanalyse er det praksis å gjøre ny gjennomgang av data etter at funn er beskrevet
for å se om funnene er typiske (Jordan & Henderson, 1995). Dette arbeidet har ikke vært
utført systematisk etter analysen, og kan derfor være en svakhet. Samtidig har jeg arbeidet
med data på en måte som allikevel tar hensyn til denne anbefalingen; ved gjennomsyn av
filmene har jeg spolt mye frem og tilbake i filmene, og i dette arbeidet har jeg sett flere
tilfeller av mine funn, men vært nødt til å velge noen få eksempler. Et replikastudie eller flere
gjennomganger av hele datasettet ville allikevel kunne styrke den ytre validiteten av mine
funn.

4.5.2 Indre validitet
I kvalitativ forskning er en ikke interessert i å studere effekter på samme måte som i
kvantitative undersøkelser - vi vil si noe om en læringsprosess fremfor hva som er lært eller
ikke lært (Kleven, 2007). Indre validitet i kvalitativ forskning handler derfor om forskerens
refleksivitet mer enn kontroll over årsak og effekt (Linkoln & Guba, 2011). Den refleksive
forskeren har i tillegg til et blikk på data et blikk på seg selv og egen gjennomføring.
Samvittighetsfull beskrivelse av det vi observerer erstatter følgelig kontroll.
Interaksjonsanalyse legger opp til en systematisk analyse av data som fungerer som blikk på
egen gjennomføring. Som jeg har lagt frem tidligere i dette kapittelet har både utvalg av
episoder og selve analysen gått igjennom mange faser, og fremgangsmåten har hindret meg i
å ta for raske beslutninger i analysen av filmene.
Grunnpilaren i interaksjonsanalyse er observasjon av videodata - først senere bringes teori
inn i analysen. Forskerens refleksivitet handler følgelig ikke om nøye kategorisering av
observasjoner, men om kultivering av åpenhet til det som observeres. Refleksivitet blir
således et spørsmål om muligheten for å forholde seg nøytral til teori om fenomenet.
Jeg har gått inn i datamaterialet for å beskrive så forutsetningsfritt som jeg kan, ved å følge
trinnvise analysenivåer. En tilnærming til data som dette støtter seg til en ide om at vi til en
viss grad kan studere verden objektivt (Jordan & Henderson, 1995). Jeg er oppmerksom på at
denne tilnærmingen til data har vært kritisert. Etnometodologi som denne metoden er
inspirert av, har gjerne oppfattet notater fra feltet som nøytrale beskrivelser av det som skjer i
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feltet. I dette spørsmålet er konstruktivistiske tilnærminger til analyse av data mer relativ:
meningsskaping som sosialt betinget krever også det samme utgangspunktet fra forskerens
side; forskere vil alltid være en del av en kontekst selv, og kan derfor ikke beskrive verden
forutsetningsfritt (Linkoln & Guba, 2011). En kan imidlertid diskutere om en forutsetningsfri
tilnærming er den som best støtter oss i observasjon av andre mennesker.
McDermott (1978) argumenterer for at innlevelsen til en person med erfaringer gir gode
forutsetninger for innsyn i hva som foregår i interaksjon - det er med andre ord ikke
objektivitet som gjør det mulig for oss å studere andre mennesker, men vår evne til å ta den
andres perspektiv. Denne evnen gjør oss i stand til å vurdere om våre beskrivelser av en
situasjon er adekvat. I så måte er objektivitet forbundet med vår kompetanse i å være
menneske - vi kan vurdere andre fordi vi selv er mennesker med kroppserfaringer (Lakoff &
Johnson, 1999). Refleksivitet i denne konteksten betyr derfor at jeg også bringer med meg
faglige erfaringer; jeg har vært veiledet av teori om gester, også i det første møtet med data,
selv om jeg har hatt en intensjon om å se filmene med et åpent blikk.
Kvernbekk (2002) hevder også at det faktum at overraskelser kan oppstå i empirisk forskning
er et argument for at det er mulig å frigjøre seg fra teori (Kvernbekk, 2002). Jeg har fått
overraskelser underveis som antyder at min intensjon om å være åpen for ulike
analysemuligheter var mulig å gjennomføre. Både metoden med å notere på gule lapper og
den omstendelige gjennomgangen og saktekjøringen av video har i stor grad bidratt til at jeg
har oppdaget mønster i data som jeg ikke i utgangspunktet så etter. Narrativene om mitose og
meiose som trer frem når vi ser elevenes gester i sammenheng er et eksempel på en slik
overraskelse, som jeg senere har funnet teoretiske rammer for. Samtidig må jeg anerkjenne at
forkunnskap om gester har vært styrende for oppmerksomheten og farget hva jeg har lagt
merke til. Denne vekslingen trenger imidlertid ikke ses som et hinder for åpenhet, men kan
forstås som en frigjøring fra en tilfeldig praksis i omgangen med datamaterialet (Dale, 2005).

4.5.3 Reliabilitet
Her vil tre tilnærminger til reliabilitet bli diskutert - vurdering av kameraeffekt, deltakelse i
forskerfelleskap og tilrettelegging for nye tolkninger av datamaterialet.
Reliabiliteten i en studie indikerer om funn er tilfeldige. I det rammeverket Jordan &
Henderson (1995) foreslår kan vi styrke reliabiliteten gjennom visning av datamaterialet i
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forskerfelleskapet og ved å presentere våre funn på en måte som gjør det mulig for andre å
gjøre nye tolkninger eller gjøre replikastudier. Videodata oppfattes som en form som gir høy
reliabilitet, fordi film kan fange mange aspekter ved en kontekst på en gang. Allikevel bør en
også gjøre en vurdering om deltakernes oppførsel foran kameraet representerer normalen.
Kameraet i seg selv kan gi svakere reliabilitet, et fenomen som gjerne omtales som
kameraeffekten (Jordan & Henderson, 1995). Av og til blir deltakerne så påvirket av
tilstedeværelsen til kamera og forskere at de oppfører seg på en annen måte enn de normalt
gjør. I de filmene jeg har brukt synes ikke dette problemet å påvirke elevene. De ser ikke på
kamera, og småprater slik som en kan forvente at elever gjør - ofte om dagligdagse ting som
prøver de gruer seg til, eller været. Det ser følgelig ikke ut som om de prøver å være mer
aktive i timen enn de pleier å være. Elevene i studien var heller ikke klar over at filmene
skulle brukes til å analysere deres gester, og Bevegelsene kan i så måte antas å være deres
normale tilnærming til representasjoner.
Forskerfelleskapet i mitt tilfelle har bestått av tre personer; mine to veiledere og en tredje
forsker ved instituttet som tidligere har veiledet på doktoravhandlinger der gester har vært
tema. Noe av mitt datamateriale har jeg sett på sammen med veileder, men ikke alt, og dette
kan derfor være en svakhet ved dette prosjektet. Transkriberinger med bilde og tekst har
imidlertid vært vurdert i felleskap med alle tre. I tillegg har jeg i mitt individuelle arbeid vært
omstendelig under gjennomsynet av materialet; i prosessen med å lage visuelle transcript så
jeg store deler av materialet i sakte film mange ganger. Det er allikevel klart at mine
gjennomsyn kan være belastet med det Jordan & Henderson (1995) kaller confirmation bias at jeg finner bekreftelser på det jeg ønsker å se i data. Av den grunn gjør jeg min prosess
synlig for andre, i tråd med retningslinjer for interaksjonsanalyse.
Interaksjonsanalyse er en metode for analyse av data som i stor grad legger vekt på å
synliggjøre forskerens gjennomføring av analyse. Reliabilitet handler om å gjøre
forskningens gang så tilgjengelig for andre at det er mulig å gjøre sin egen vurdering av
forskningen. Ett eksempel kan dras fra min lesning av Roschelles (1992) studie av elevers
bruk av digitale simuleringer i naturfag. Roschelles presentasjon av data gjorde det mulig for
meg å gå inn og vurdere funn på nytt, og på den måten diskutere hva vi ser og ikke ser i
elevenes interaksjon i klasserommet når gester blir tolket som et vedheng til talen.
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Her har jeg tilrettelagt for nye tolkninger av funn gjennom skjematisk presentasjon av de
episodene jeg analyserer. Skjemaene viser transkribering med både foto og tale, og har vist
seg å være oversiktlige og til stor nytte i min egen analyse. Jeg legger dem derfor ved
analysen, samt skjema over bruk av tegnsetting i transkriberingen av tale. Transkribering
følger Jeffersons (2004) standard. I tillegg presenterer jeg et første analysenivå som har en
beskrivende karakter, før jeg går inn i analyse av episodene. Ved å vurdere disse tre nivåene
skal det være mulig å trekke andre slutninger enn det jeg gjør her. I forhold til mitt tema som
i stor grad handler om bevegelse, gir imidlertid det transkriberte materialet et redusert innsyn.
For optimal mulighet til å refortolke mine data kunne det ha vært en fordel å legge ved en
redigert samling av de filmsekvensene som er analysert.

4.6 Etiske vurderinger
Elevene i studien er i alderen 15-16 år, og deres foresatte har av den grunn gitt skriftlig
samtykke til å filme elevene. Elever uten samtykke har ikke blitt filmet. I forbindelse med
min hovedveileders doktorgrad ble tidsavgrensningen for bruk av disse dataene forskjøvet, og
brev og samtykkeerklæring som ble sendt i den forbindelse ligger vedlagt.
Innsamlingen av data til denne studien er godkjent av SND etter søknad fra Ark & App
prosjektet, og min bruk ligger innenfor rammene av intensjonen i det opprinnelige studiet.
Det stilles krav fra SND om sletting av data, og ansiktene til elevene er derfor sladdet i det
transkriberte materialet som ligger ved her. Elevene har også fiktive navn i det transkriberte
materialet. Datamaterialet inneholder ingen sensitive opplysninger om elevene.
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5 Analyse
I dette kapittelet presenteres analysen av datamaterialet. Tre forskningsspørsmål er stilt. Det
første handler om hvilken rolle metaforiske gester får i elevenes utforsking av visuelle
representasjoner med ulik karakter. Det andre stiller spørsmål om hvordan elevenes gester tar
del i elevenes sammenlikning av begrepene mitose og meiose. Det tredje er et teoretisk
spørsmål om implikasjoner av funn i de to første spørsmålene. Det teoretiske spørsmålet vil
følgelig få sin plass i diskusjonen fremfor analysen.
De spørsmålene som har veiledet analysen av materialet har vært i utvikling underveis, fordi
ett av mine forskningsspørsmål er av teoretisk karakter. Jeg har følgelig ikke vært på leting
etter tegn på meningsdanning i form av tale slik en gjerne gjør i sosiokulturelle studier.
Blikket har i hovedsak vært rettet mot de fysiske og materielle sidene ved elevenes
interaksjon for å kunne si noe om hvordan disse aspektene får betydning når elever lærer nye
begreper. Min tilnærming til analysen er med andre ord i tråd med sosiokulturell teori, men
med vekt på Vygotskijs begrep sense, som kan romme de materielle og kinestetiske
aspektene ved læring, og gi dem semiotisk betydning (Rey, 2011). Sensebegrepet indikerer at
en forandring av den materielle konteksten vil kunne få betydning for både tale og elevenes
gester og farge elevenes resonnering. Det er derfor interessant å analysere hvordan ulike
representasjoner tilbyr ulik bruk og former konteksten. I de følgende analysene studerer jeg
tre ulike typer representasjoner: et oppgaveark med to abstrakte diagrammer, en sekvensert
animasjon med tekst og en full animering med lyd. Disse tre har forskjellig potensiale i seg til
bruk, og avdekker derfor samtidig noen generelle trekk ved måten elevenes kropp og gester
blir involvert i prosessen med å gi mening til begrepene mitose og meiose.
Hver episode er presentert i fire seksjoner. I introduksjonen forklarer jeg konteksten til
episoden og hovedtrekk av interesse for mine forskningsspørsmål. Videre følger en visuell
transkribering av episoden. Selve analysen skal ta opp de aspektene som er relevante for å
forstå hvordan gester blir en del av elevenes begrepsdanning når de bruker ulike visuelle
representasjoner. Hver episode består av analyse på 2 nivåer, og hver seksjon blir kort
oppsummert til slutt. Eksempler fra de tre representasjonene som er omtalt i analysen er å
finne i metodekapittelet.
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5.1 Episode 1. Gruppe 1
5.1.1 Å sammenlikne to abstrakte diagrammer
I denne episoden analyserer jeg hvordan elevene bruker kun oppgavearket med diagrammer
og egne notater fra tavleundervisningen som læringsmiddel for å løse deres oppgave.
Episoden er interessant fordi elevene er svært aktive med gester. Samtidig er forholdet
mellom den metaforiske gesten og den analoge representasjonen interessant å studere, på
grunn av den metaforiske gesten sin bevegelige karakter; metaforiske gester tilfører ofte
bevegelse til fenomener eller objekter (McNeill, 1992).
I forkant av episode 1 har læreren nettopp avsluttet tavleundervisning om forskjellen på
celledelingsprosessene mitose og meiose. Vi ser elevene midtveis i en resonneringsoppgave
de har fått fra lærer, og de har nettopp avsluttet del 1 av oppgaven, der de i fellesskap har
formulert en tekst om mitose. Under arbeidet med den første delen av oppgaven starter
elevene å skrive med en gang. Det er fire elever som arbeider sammen - to jenter og to gutter
- jentene sitter på samme side av bordet. Rett før den situasjonen vi er i nå har guttene tatt
frem laptop, og stilt denne opp på en slik måte at jentene ikke kan se hva som foregår der.
Etter innføringen av laptop begynner guttene å konsentrere seg om denne, og samarbeidet
med jentene stopper opp. I den følgende situasjonen fortsetter jentene og guttene å jobbe hver
for seg. Guttene henviser til noe på skjermen som vi ikke kan se - jentene bruker ikke digitale
hjelpemidler, men holder seg til Monas notater og arket fra læreren.
Fordi det foregår lite samarbeid over bordet i denne gruppen er dette utdraget gjort på
grunnlag av jentenes interaksjon. Deres samarbeid tar snart form av en sammenlikning av
illustrasjonene av mitose og meiose, og vi kan se hvordan to av elevene improviserer mye
med gester når de leter etter likheter og forskjeller mellom diagrammene. De kommer
imidlertid ikke fram til en endelig konklusjon som kan formuleres, og det er interessant i
forhold til ideen om at læring av abstrakte begreper innebærer en utforsking av visuelle
forklaringer; deres læringsprosess bærer tydelig preg av at elevenes gester utforsker og setter
preg på det diagrammet de bruker i arbeidet. Min analyse fokuserer derfor på elevene sitt
samarbeid om å utvide betydninger i representasjonen.
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Mona

Mona

Nina

Nina

Mona

1

2

3

4

5

Utdrag 1 a

med en kroppsbredde imellom. “Hoppet over”)).

over en del - eller er det ikke mere?

((Fører pennen fra ett steg i prosessen til et
annet i sine egentegnete notater.))

Jeg vet ikke, den var skikkelig rar den her,

men de går liksom fra den til den.

Det gikk veldig fort fra det til det.

((Parallelle flate hender i senter, vertikalt rettet,

på Monas ark. Sammenlikner.

((Mona og Nina peker på hver sin illustrasjon

“Brytes opp igjen”)).

((Flat hånd føres vertikalt over arket tre ganger.

((Sirkelbevegelse med pennen. “Utveksler”)).

Ok, her har de jo hoppet

Men her er det -

som de gjorde der.

...også brytes de opp igjen sånn

arvestoff,

Ikke sant, her går de sammen, utveksler

5.1.2 Transkribering av bevegelser og tale
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Nina

Mona

Mona

Mona

Mona

Mona

6

7

8

9

10

11

Utdrag 1 b

((Fører pennen fra neste steg i prosessen det
følgende i sine egentegnete notater.))

((Fører pennen fra arket til egen tegning)).

Og så deler cellen (.) til fire. Og så blir det enkelt

- så blir det dna-tråder igjen.

Så vi kan si da at i bilde 4 (.)

følgende i sine egentegnete notater.))

((Fører pennen fra neste steg i prosessen det

annen - “deler seg”))

kromosom.

Og så går de (.) brytes de opp

((Fører pennen frem og tilbake fra en celle til en

følgende i sine egentegnete notater.))

her da.

Men i hvertfall så deler de seg, i hvert enkelt-

((Fører pennen fra neste steg i prosessen det

Også er det den, så de har hoppet over dette

Eh, ja - jeg vet ikke
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Mona

Nina

Mona

Mona

Nina

Mona

12

13

14

15

16

17

Utdrag 1 c

Sååå--

Mhm. Eller var det vel--

og så har det delt seg - i fire celler

Og så har det splittet til enkeltkromosomer (.)

Ja

(.) så har kromosomene delt på seg igjen, og nå
med blandede egenskaper fra det andre
kromosomet.

((Mona har lent seg tilbake. Penn i hvileposisjon)).

((Peker på arket til Mona))

“I fire celler”)).

(( Fører pennen fra eget notat til arket.

egentegnete notater. “splittet”))

((Pennen hopper til neste steg i prosessen

((peker med pennen - løfter den opp og
ned - “blandede”))

5.1.3 Analyse
I starten av arbeidet fullfører Nina teksten på arket i oppgave 1, samtidig som Mona begynner
å snakke om oppgave 2. Hun kommenterer at "de" går sammen, og utveksler arvestoff, og
pennen gjør en sirkulær bevegelse over trinn 3 i illustrasjon 2 (linje 1). Bevegelsen følges tett
opp av en rask, vertikal håndbevegelse idet hun sier "..også brytes de opp igjen" (linje 2). Nå
har Nina rettet seg opp, og hun studerer illustrasjon 2 på oppgavearket, samtidig som hun
holder pennen på trinn 3 i prosessen (linje 2). Videre viser Mona til at prosessen i illustrasjon
1 likner på prosessen i illustrasjon 2 (linje 2), og i neste bilde setter hun fingeren på trinn 3 i
illustrasjon 1 (linje 3). Nina kommer så inn og deltar i sammenlikningen - hun plasserer
fingeren på trinn 3 i illustrasjon 2 på Mona sitt ark, og sier "..Men her er det.." (linje 3). Nå
peker med andre ord Mona på trinn 3 illustrasjon 1 og Nina på trinn 3 i illustrasjon 2 (linje 3).
Nina sier det er "..hoppet over en del.." i illustrasjonen om deling av kjønnsceller, og hun
holder hendene et stykke fra hverandre. Mona peker fremdeles på trinn 3 i figur 1 (linje 4).
Hun følger opp med å si at illustrasjonen på arket er "rar", og fører pennen tilbake til sin egen
tegning, hvorpå hun sier at "de går liksom fra den til den", og fører pennen mellom to trinn i
sin egen tegning (linje 5). Nina uttrykker usikkerhet i kjølvannet av Monas forklaring på
hvilke step som mangler -hun ser ned, men er fremdeles vendt mot Monas side (linje 6).
Mona fortsetter sin forklaring, og uttrykker eksplisitt hvilke trinn i hennes egen tegning som
illustrasjon 2 har hoppet over, og når hun viser til overgangen mellom trinnene i prosessen
som mangler gjør hun en dynamisk bevegelse med pennen over arket (linje 7). - Nina
fortsetter å se vekselsvis ned og på sitt eget ark. Mona konstaterer at i hvert fall så deler de
seg i hvert enkeltkromosom, og dette understreker hun med pennen i en rask vertikal
bevegelse over det steget der cellen deles i to i illustrasjon 2 (linje 8). Videre gjør hun en ny
dynamisk bevegelse med pennen fra trinn til trinn, og i tale poengterer hun at de brytes opp
(linje 9), og at cellen deler seg til fire - ny dynamisk peking til siste tegning fra egen bok
(linje 10). Videre understreker hun at i bilde 4 i illustrasjon 2 har kromosomene delt seg en
gang til. I gest hopper hun med pennen fra trinn 4 i illustrasjon 2 til sitt eget ark med
tegninger (linje 11), og løfter pennen opp og ned på tegningen idet hun sier at kromosomet
har blandete egenskaper (linje 12). Nå løfter Nina blikket og ser på Monas tegninger (linje 13
og 14). Nina bekrefter Monas forklaring, og nå lener hun seg mer over til Monas ark (linje
15), men uttrykker usikkerhet når Mona hevder at kromosomene med blandete egenskaper
splitter seg til enkeltkromosomer og igjen deler seg i fire celler (linje 14, 15 og 16). Samtidig
setter Nina fingeren på step 4 i illustrasjon 2, som viser fire celler med blandete egenskaper
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(linje 16 og 17). Mona lener seg tilbake og lar pennen hvile i nøytral posisjon, og innleder en
konklusjon som ikke fullføres (linje 17). Det oppstår en pause i oppgaveløsingen.
Analysen ovenfor viser to distinkte trekk ved episoden. Nedenfor skal jeg beskrive disse to
funnene i lys av forskningsspørsmålene. Det første spørsmålet omhandler hvilken rolle
metaforiske gester har i elevenes utforsking av ulike visuelle representasjoner.
To former for gest går igjen, som også er funnet i tidligere forskning; Pekegesten som er
kjent fra McNeills (1992) gestkategorier og den metaforiske gesten som i dette tilfellet
simulerer handling (Alibali et. al, 2014). I denne episoden er det oftest Monas gester som har
simulerende karakter. Ett eksempel kommer i linje 1, der vi kan se Mona beskrive hvordan
kromosomene utveksler arvestoff, samtidig som hun holder pennen over trinn 3 i illustrasjon
2 - med en sirkulær bevegelse med pennen simulerer hun hvordan arvestoffet blander seg. En
liknende form for simulering som trer frem er gester som føres over notatboken. Disse har
karakter av "skyving" mer enn peking - gesten indikerer at det foregår en bevegelig prosess
over arket. Det som kjennetegner alle eksemplene på simulerende gester er hvordan de
tilfører et nytt aspekt av bevegelse til diagrammet.
Den simulerende gesten får i tillegg en større mening når vi ser den i sammenheng med
pekegesten til Nina og diagrammet. Episoden viser hvordan Mona og Nina snakker sammen
både med ord og med gester, og hvordan diagrammet danner rammen for deres arbeid. Denne
samtalen, eller tur-takingen er ikke drevet av eksplisitte forespørsler om bruk av gester; dette
synes å være en kroppslig og implisitt koordinering. Linje 3 illustrerer hvordan diagrammet,
Ninas pekegest og Monas pekegest får betydning som en enhet. De peker på hver sin
illustrasjon; Nina på trinn 3 i illustrasjon 2 og Mona på trinn 3 i illustrasjon 1 - de
sammenlikner med andre ord i fellesskap, både i gest og i tale, samtidig. Nina utbryter "men
her er det - -", og indikerer at noe er annerledes i diagrammet over meiose. Videre ser vi i
linje 4 hvordan Nina følger opp med å si at det mangler en del i illustrasjonen, og med en
metaforisk gest visualiserer hun "hoppet over", med blikket rettet mot Monas ark, samtidig
som Mona fortsatt peker på illustrasjon 1, trinn 3. Mona viser med andre ord
sammenlikningsgrunnlaget i gest ved å peke på det stedet i illustrasjonen som er emne, og
Nina viser mot en mulig veg til problemløsning; noe mangler i illustrasjon 2. Det grunnlaget
for sammenlikning som nå er etablert er ikke bare ord, bare gester eller bare representasjon alle tre aspekter er en del av et felles felt av betydninger som deres resonnering formes av. Å
59

etablere felles referansegrunn blir på den måten mer enn et felles sted å peke på - elevene er
også bidragsytere i arbeidet med å skape et sammenlikningsgrunnlag. Jeg skal forklare
nærmere hvordan vi kan se grunnlaget for sammenlikning tre frem som en historie.
Elevenes samarbeid om å lage en historie belyser det forskningsspørsmålet som omhandler
hvordan elevenes gester tar del i sammenlikningen av begrepene mitose og meiose.
Det første eksempelet kan vi se i linje 8 der Mona viser hva som har skjedd i steg 4 med en
rask vertikal håndbevegelse, samtidig som hun sier "og så går de (.) brytes opp". Denne
handlingen er ikke en beskrivelse av diagrammet hun ser på. Hennes simulering beskriver
hva som skjer mellom trinn 4 og 5 i meioseprosessen. På denne måten bringer gesten det som
mangler i illustrasjonen for å gjøre den logisk. Dette er imidlertid ikke bare en dialog mellom
Mona og illustrasjonen. Det er også svar på Nina sin gest i linje 4, der hun både i gest og tale
indikerer at diagrammet i meioseprosessen mangler informasjon.
Liknende funn ser vi også i linje 1, brukt som eksempel på simulerende gester ovenfor.
Denne gesten illustrerer simulering av arvestoff som utveksles, men er samtidig en del av en
historie; parallelt med Monas simulering av kromosomer som utveksler arvestoff peker Nina
på trinn 4 i meiosediagrammet. Simuleringen får på den måten også bekreftet en plassering i
diagrammet.Vi ser i eksempelet hvordan Mona og Nina ikke bare er lesere av diagrammet deres gester tilsammen tilfører nye egenskaper til representasjonen, som sier noe om hvordan
kromosomer utveksler arvestoff og hvor denne beskrivelsen hører hjemme i illustrasjonen.
Å sammenlikne de to diagrammene synes derfor å være mer enn å vurdere det foreliggende
materialet. Elevene produserer historier som utvider deres sammenlikningsgrunnlag og både
tale, gester og representasjonen er en del av den konteksten som gir liv til denne historien.
Deres gester sett i sammenheng skaper en historie om "hva som skjer" i meioseprosessen som
ikke skjer i mitoseprosessen. Imidlertid bærer ikke historien preg av kunnskaper som de har
fra før, men tar form av et felles forsøk, der elevene utforsker med hender, øyne og ord hva
som kjennetegner de to diagrammene.
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5.1.4 Oppsummering
Det første som utmerker seg i denne episoden er hvordan Monas gester tilfører et aspekt av
bevegelse ved det analoge diagrammet og hvordan pekegesten til Nina trer frem som en del
av en enhet sammen med Monas gester. I lys av mitt spørsmål om de metaforiske gestene sin
rolle i elevenes utforsking av visuelle representasjoner er følgelig tilføring av bevegelse til
analog representasjon gestens rolle her. Samtidig er gestenes rolle ikke individuell, men et
samarbeid. Elevenes pekegest og den metaforiske gesten viser tilsammen hvor i den analoge
representasjonen bevegelsen finner sted. Det punktet der bevegelse tilføres er ikke
nødvendigvis synlig på arket, men kan være prosesser som skjer før eller etter den tegningen
som er vist. Vi kan med andre ord se hvordan elevene i stedet for å henvise direkte til
innholdet i representasjonen, utvider betydningen i fremstillingen, ved å fortelle noe om
hvordan illustrasjonen kunne sett ut hvis det var flere stadier med i illustrasjonen eller
hvordan den kunne sett ut hvis den var bevegelig.
Det andre interessante ved denne episoden er hvordan sammenlikning av konseptene mitose
og meiose kan observeres som tur-taking over diagrammet som danner hele historier. Å
sammenlikne representasjoner innebærer for disse to elevene en tolkning av fremstillingen, i
et kroppslig rytmisk samarbeid der den ene elevens pekegest poengterer på hvilket sted i
diagrammet den andres simulerende gest beskriver. Ordet tolkning synes å være en bedre
beskrivelse enn lese eller lære av representasjoner her, fordi elevene i tillegg til å
sammenlikne illustrasjonene ved å peke på dem, forteller noe om hvordan illustrasjonen
kunne sett ut hvis den var bevegelig. Historiene elevene lager får konseptene til å fremstå som
mer logiske og sammenhengende fenomener i stedet for abstrakte tegninger. Historiene gir på
den måten et grunnlag for sammenlikning av konseptene mitose og meiose som er større enn
det representasjonen tilbyr. Dette indikerer at elevene kan forstås som medskapere av
illustrasjonen - den er ikke en statisk kilde som eleven gjør til sin, den blir modifisert eller
tilpasset på en måte som gjør det lettere å sammenlikne dem.
Det er en mulighet for at funnene i utdrag 1 er spesielle for situasjoner der flere personer har,
eller etablerer en artefakt som felles referanse, som i dette eksempelet er Monas oppgaveark.
Det er også mulig at forskjellige artefakter med ulik grad av animering oppmuntrer til
forskjellige former for gester. Det er derfor interessant å studere hva som skjer med
samarbeid og gester når representasjonens karakter endres.
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5.2 Episode 2. Gruppe 2
5.2.1 Å sammenlikne to sekvenserte animasjoner
I denne episoden bruker elevene en animasjon fra viten.no som gjør det mulig å se mitose og
meioseprosessen stegvis - en og en del av prosessene blir animert. En større del av
bevegelsesaspektet ved fenomenene er derfor gitt av representasjonen. Sett i lys av den aktive
bruken av gester som simuleringer vi var vitne til når oppgaven skulle løses ved hjelp av
abstrakte diagrammer i episode 1, er det interessant å se på hvilken måte elevene nå
sammenlikner fremstillingene av mitose og meiose - opphører gestene når representasjonen
ivaretar bevegelsesaspektet ved fenomenene mitose og meiose? Som i episode 1 kan vi også
i denne episoden se hvordan noen elever faller ut av samarbeidet når en representasjon taes i
bruk, og her er denne dynamikken enda mer synlig. Det er fire elever som arbeider sammen to jenter og to gutter - jentene sitter på samme side av bordet, parallellt i forhold til
hverandre. Martin på den andre siden av bordet sitter tilbakelent. Sistemann i gruppen har
ikke deltatt i oppgaveløsingen. De gangene han har kommet med en kommentar gjelder dette
prøver de skal ha senere, og andre bekymringer. Utdraget er derfor konsentrert om
samarbeidet til Siri, Synne og Martin. I opptakten til utdraget har elevene satt laptopen på
bordet slik at alle kan se, og de har etter lærerens anvisning gått inn på viten.no og har sett på
animasjon av mitose og meiose i fellesskap. Nå har de nettopp avsluttet en visning av meiose,
og har tatt en pause. De snakker sammen tilbakelent fra maskinen, vendt mot hverandre, og
vi skal se hvordan dynamikken i deres fysiske og verbale tur-taking snart endrer seg når
laptopen taes i bruk. I lys av ideen om at læring i stor grad handler om å tilpasse den
materielle konteksten er disse fysiske formasjonene rundt artefakten interessante å studere hvem deltar, og hvordan er elevenes gester del av læringsprosessen her? I forkant av utdrag 2
har elevene tatt del i fellesundervisningen fra lærer, som i utdrag 1. Utdrag 2 viser elevene
midtveis i den samme ressonneringsoppgaven som gruppen i utdrag 1 arbeider med. De har
gjort ferdig del 1 av oppgaven, og nå har de formulert noen setninger om meiose.
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Siri

Martin

Siri

Synne

Siri

Synne

Martin

1

2

3

4

5

6

7

Utdrag 2a

(.) se her nå (.)

så lager hvert kromosom en kopi av seg selv

som blir laget, fordi i begge de to prosessene,

fire celler er at det er like mange kromosomer

Det som også er viktig -- grunnen til at det er

((Synne lener seg frem for å operere laptop, og

Jeg må bare se på den her igjen jeg.

((Martin bøyer seg frem mot laptopen)).

((Siri lener seg bakover))

i viten.no)).

finner frem animasjonen av vanlig celledeling (1c)

skuldrene)).

((Hender går fra samlet til å “skyve tilbake” over

((Hender samles foran brystet “gir litt til hverandre”))

((Ingen opererer laptopen - de ser på hverandre))

Ja, på en måte

de tilbake?

de å bare gir litt til hverandre, også bare går

Så egentlig (.) første gangen de deler seg, så tar

Ja.

kromosomer.

av hver kromosom, da får de to like

Ja, men den første gangen så får den ikke ett

seg (.) en ekstra gang, i forhold til mitose

Forskjellene er jo attee (.) meiose (.) de deler

5.2.2 Transkribering av bevegelser og tale
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Martin

Synne

Martin

Synne

Martin

Martin

Martin

Synne

8

9

10

11

12

13

14

15

Utdrag 2b

Men hvordan skal vi beskrive det der?

men her så får man alle disse i en, som
er hele.

På den vi så i sted så ville jo - - ja gå på e igjen.
Så ville de to vært i den ene og de to vært i
den andre, også til slutt ville den få den og
den, og den og den (.)

Så får alle en hver

Ja, og så deler de seg med en gang

Skal vi se hva som skjer nå?

Ja, ja og så

Når du tar -- på den vi så på i sted, så vil for
eksempel den og den gå til den, og den
og den gå til den

til høyre i stillbildet (1e). “alle disse i en”)).

((Sirkelbevegelse med fingeren rundt kromosomene

en fiktiv celle utenfor illustrasjonen “den få den”)).

(( drar to kromosomer fra stillbildet (1e) og ut til

kromosomene i stillbildet (1e) - “en”)).

((Lar fingeren gli opp og ned langs en av

at kromosomene deler seg (overgang fra 1d til 1e).))

((Synne har startet animasjonen. Nå kan de se

((Synne og Martin snakker samtidig.))

illustrasjonen. Synne styrer tastaturet.))

kromosomer til et punkt på siden utenfor

((Martin peker på stillbildet (1d), og “flytter” to og to

5.2.3 Analyse
Utdraget innledes av Siri, som sier at forskjellen på mitose og meiose er at i meiose deler
cellene seg en gang mer enn i mitoseprosessen (1). Martin utfyller Siri sin forklaring - han
poengterer at den første gangen får cellene to like kromosomer istedetfor ett av hvert
kromosom (2). Siri bekrefter Martins forklaring (3). Synne legger til at det som egentlig skjer
er at kromosomene gir litt til hverandre før de deler seg, og i en rask håndbevegelse samler
hun hendene foran brystet, skiller de fra hverandre igjen, og fører dem over skuldrene (4).
Siri bekrefter (5). Synne vil gå tilbake til animasjonen og bøyer seg fram mot maskinen (6),
samtidig som Martin begynner å forklare at hvert kromosom lager en kopi av seg selv i begge
prosessene, og at det er grunnen til at det blir fire celler i meioseprosessen (7). Han lener seg
fremover mot maskinen, og nå lener Martin og Synne seg mot maskinen fra hver sin side (8).
Det stillbildet som er fremme nå viser trinn d i mitoseprosessen (8), og Martin forklarer med
en dynamisk pekebevegelse at på den animasjonen de så på tidligere (meiose) ville "den og
den gå til den, og den og den gå til den". Han peker på to og to kromosomer og "drar" dem ut
av illustrasjonen med to fingre (8). Synne sier ja, og vil gå videre, og Martin spør om de
sammen skal se på hva som skjer videre etter det stadiet de har oppe på skjermen nå (1d).
Umiddelbart etter starter Synne animasjonen. Nå viser viten.no den animerte overgangen fra
bilde 1d til 1e (11), og Synne kommenterer at kromosomene deler seg med en gang (11).
Synne stopper animasjonen igjen, og Martin lar fingeren gli opp og ned langs en av
kromosomene i stillbildet (1e), samtidig som han poengterer at alle får en hver (12). Martin
ber Synne om å klikke seg tilbake til 1e, og forklarer med dynamisk peking på illustrasjonen,
at i den animasjonen de så i sted (meiose) ville to kromosomer vært i den ene cellen, og to i
den andre, og med fingeren "drar" han to kromosomer ut av illustrasjonen og fører dem til et
blankt punkt utenfor illustrasjonen (13). Videre forklarer han at "her" (i bilde 1e) er alle
kromosomene hele, og alle samles sammen til en, og med fingeren slår han en sirkel rundt
fire kromosomer i bilde 1e (14). Synne avslutter med å spørre hvordan de skal få til å
formulere det Martin forklarer (15).
I analysen ovenfor trer det frem to funn. Nedenfor skal jeg beskrive med eksempler disse to
funnene i lys av forskningsspørsmålene. Det første spørsmålet omhandler hvilken rolle
metaforiske gester har i elevenes utforsking av ulike visuelle representasjoner.
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Det første fremtredende aspektet er hvordan et forsøk på å forstå et konsept kan innebære en
modifisering av representasjonen. Den metaforiske gester trer følgelig frem som en utvidende
gest i denne episoden, og er i så måte samstemt med funn gjort av Steier et. al (2015).
Representasjonen blir i store deler av episoden ikke brukt som en sekvensert animasjon, men
som et stillbilde som Martin tegner på; han bruker gester for å vise hvordan illustrasjonen av
mitose ville sett ut hvis det var en illustrasjon av meiose. Vi kan se hvordan han forsøker å
sammenlikne for Mona hvordan "den vi så på i sted" (meiose), ser ut sammenliknet med
stillbildet av mitose, som er fremme på skjermen. For å forklare dette simulerer han hvordan
to kromosomer blir dratt ut av en celle, og ført til en fiktiv celle på den tomme delen av
skjermen - Martin tegner opp en ny illustrasjon over den som vises på skjermen for å
sammenlikne dem. Dette gjør han ved to anledninger, også i linje 13 fører han to og to
kromosomer (som han representerer ved å bruke to fingre) ut til fiktive celler, og denne
gangen er de fiktive cellene plassert på samme sted som i linje 8. Her har med andre ord
Martins første gest etablert et fast punkt for plassering av celler som deler seg. Dette er
interessant å merke seg, fordi denne modifiseringen av illustrasjonen synes å være en reell
endring for Martin; han bruker den nye versjonen flere ganger. At viten.no tilbyr mulighet til
å se bevegelse synes således ikke å begrense elevenes bruk av gester, og på tross av at
viten.no viser en sekvensert animasjon, der eleven selv kan bestemme hvilken fase av
prosessen de ønsker å se er en stor del av kommunikasjonen mellom elevene her knyttet til
stillbilder. Når elevene bruker sekvensert animasjon tilpasser de illustrasjonen på skjermen
slik at både mitose og meiose kan vurderes samtidig.
Elevenes modifisering av skjermbildet belyser det forskningsspørsmålet som omhandler
hvordan elevenes gester tar del i sammenlikningen av konseptene mitose og meiose. Episoden
viser hvordan elevenes sammenlikning avhenger av gesten.
Elevene kan bare se et bilde av prosessene om gangen i den sekvenserte animasjonen. Dette
synes å være en utfordring for dem, fordi oppgaven ber dem om å finne forskjeller - Når de
ikke kan se både mitoseprosessen og meioseprosessen på en gang løser de dette problemet på
en oppfinnsom måte ved å lage en ny over den på skjermen, som de også bruker flere ganger
når de sammenlikner - en handling som understreker gestens relevans som et visuelt grunnlag
for vurdering. Denne formen for gest viser også hvor produktive elever er i sin
læringsprosess; å finne forskjeller mellom to animasjoner i en sekvensert animasjon
innebærer en visuell tilpasning av representasjonen som hjelper dem til å løse oppgaven.
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Sammenlikningsoppgaven elevene har fått er en form som er ment å hjelpe dem til å finne
frem til betydninger av de vitenskapelige begrepene mitose og meiose.
Den utviklingen vi er vitne til i denne episoden kan betraktes som en del av deres veg mot å
finne frem til hvilke betydninger de vitenskapelige begrepene mitose og meiose kan
representere. Vi ser også hvordan initiativ til slike visuelle sammenlikninger med gester
synes å bli fremprovosert av behov for mer informasjon. I linje 4 ser vi eksempel på en slik
situasjon. Nina sin simulering av bevegelsen i rekombinasjon og reduksjonsdelingsprosessen
utløser søk etter mer informasjon: Synne sier at kromosomene gir litt til hverandre før de
deler seg", og utvider sin tale med en gest rettet mot de andre elevene som simulerer hvordan
to kromosomer blander seg, og deles . Denne gesten synes å lede til en ny fase i samarbeidet mer informasjon etterspørres, og de finner frem laptopen med animasjonen. Denne
overgangen kan indikere at Nina sin gest er en form for resonnering som trer frem når det
oppstår usikkerhet omkring hva et begrep betyr. Martin sine tegninger over skjermen kan
følgelig karakteriseres som leting etter betydninger, fordi sammenlikningen forklarer
betydningen av den ene illustrasjonen i lys av den andre - kontrasten mellom dem er den
betydningen som gir meiose sine spesielle egenskaper.
Vi skal nå se hvordan elevenes sammenlikning også fremstår som kroppslig koordinering.
Den kroppslige tur-takingen rundt læremiddelet som preget rytmen i samarbeidet i episode 1
trer også frem i denne episoden, men i annen form. Tur-taking kan observeres som
vekslingen mellom Ninas klikk på tastaturet og Martins utvidende simuleringer over
skjermen. Når Synne stopper animasjonen fortsetter Martin å forklare med gester over
skjermen, og på den måten styrer Synne med tastaturet til en viss grad hva Martin skal
beskrive. På den måten blir den enes handlinger en del av den andres - Martin sin forklaring
må ses i lys av Synne sine forespørsler - deres arbeid kan således betraktes som et felles
prosjekt. De improviserer frem endringer i representasjonen i fellesskap med både tale og
gester. Den fysiske tur-takingen rundt læremidlene synes således å ha mer enn en sosial
funksjon som bestemmer hva som er samtaleemne; den aktiviteten som foregår rundt
representasjonen kan forstås som felles resonnering. Synne sitt klikk på tastaturet fungerer
som en forespørsel der ord ikke er nødvendige, og Martin svarer med sine gester, som utvider
innholdet.
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Den aktive modifiseringen av representasjonen viser i hvor stor grad læringsmateriell er en
del av en tur-taking der begrepenes betydning skapes, og således et sted som fordrer at
deltakerne er fysisk nær objektet. Vi kan se i den første analysen hvordan Siri faller ut av
samtalen når hun ikke lenger har anledning til å være en del av det feltet der modifisering av
representasjonen skjer.

5.2.4 Oppsummering
I denne episoden trer den utvidende gesten frem som det mest vesentlige funnet. Sekvenserte
animasjoner er fleksible for elevene - de kan klikke seg frem og tilbake for å se på animasjon
av de ulike stadiene i prosessen. Denne muligheten bruker de aktivt, men den synes ikke å
dekke deres behov i forhold til den oppgaven de skal løse. For å sammenlikne de to
konseptene tegner de nye fiktive illustrasjoner over skjermen. Denne handlingen understreker
hvordan elevene tilpasser den materielle konteksten til den utfordringen de har. Dette er en
visuell tilpasning - den fiktive tegningen fungerer som om den eksisterte som en materialisert
tegning, og episoden poengterer således hvor oppfinnsomme elevene er i sin problemløsning.
Vi kan også se hvordan elevenes sammenlikning av konseptene mitose og meiose er tett
forbundet med den utvidende gesten. Å sammenlikne betyr for disse elevene en visuell
sammenlikning. I så måte er den materielle og visuelle konteksten en stor del av deres
tilnærming til de vitenskapelige begrepene. De utleder synlige forskjeller mellom mitose og
meiose med sine gester. Episoden viser også hvordan elevene utleder synlige forskjeller i
situasjoner der de trenger mer informasjon, noe som indikerer at gester kan være en form som
oppstår når elevene er på leting etter betydninger - de ser ut til å være improvisering av
mulige visuelle betydninger til begrepet. I likhet med episode 1 er dette samarbeidet preget av
fysisk tur-taking - denne gangen med tastatur og skjerm som grunnlag for deres gester. På
den måten kan vi se resonnering omkring forskjellen på to konsepter som en enhet bestående
av illustrasjonen/animasjonen, utvidende gester og gester på tastaturet. Det fysiske
samarbeidet synes å være av stor betydning, fordi vi kan se hvordan endring av den
materielle konteksten der det fysiske samarbeidet skjer får konsekvenser for deltakelse i
gruppen.
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5.3 Episode 3. Gruppe 1
5.3.1 Å bruke animerte og analoge representasjoner
I denne episoden bruker elevene i gruppe 1 både arbeidsark med abstrakte representasjoner,
egne notater fra undervisningen og en fullanimert fremstilling av mitose og meiose med lyd
på som de har funnet i nettavisen forskning.no. Denne episoden skiller seg derfor fra 1 og 2
ved at elevene bruker et større antall hjelpemidler for å løse oppgaven. I episode 1 og 2 fant
jeg tur-taking der representasjonen fungerte som en del av denne - hvordan ser nå tur-taking
ut, når elevene har mange representasjoner med svært ulik karakter? Hva skjer med deres
gester når animasjonen går kontinuerlig fra start til stopp hvis ikke elevene selv stopper den?
Slutter de å simulere bevegelse og lage nye versjoner av bildene? I episode 1 kunne vi se at
gruppen ble delt i to på grunn av at to elever ble sittende bak laptopen. I denne episoden har
gruppen tatt i bruk laptop på en annen måte enn i starten av gruppearbeidet - de har flyttet
den til et sted på bordet der alle kan se, og de har funnet frem en animasjon av mitose og
meiose som er presentert på forskning.no. Denne gangen deltar både Mona, Nina Thomas og
Christoffer aktivt i gruppearbeidet. Episoden starter med en samtale rundt oppgavearket og
filmen. Monas notater fra lærerens undervisning ligger fremme gjennom hele episoden.
Episoden starter idet elevene har sett på animasjonen fra forskning.no en stund, og vi skal se
hvordan alle læremidlene blir en del av den fysiske tur-takingen, og hvordan elevene kommer
inn i en fase der de prøver å sette rett begrep på prosessene de beskriver.
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Meiose er å lage kjønnsceller?

Christoffer

((Nina peker fra mor i rød kjole, til det røde
kromosomet, og fra det blå kromosomet til
far, i blå klær.))

9

Se hun har de klærne, som får liksom den,
og han- -

((Mona ser ned på oppgavearket.))
((Filmen viser hvordan en ny celle har blitt til etter at
sædcelle og eggcelle har blandet seg.))

((Mona leser opp fra oppgavearket.))

Nina

6

Også er vi tilbake til null igjen.

((Alle fire elevene følger med på filmen.))

Okei (.) Beskriv de viktigste forskjellene
mellom meiose og mitose.

Mona

5

Pause i tale.

Ja, vi hoppet over det

((Nina peker på trinn 3 i illustrasjon 2 på
oppgavearket, og Mona kommer til og peker
sammen med henne)).
((Filmen viser prosessen etter rekombinasjonen.
Tentraden seg opp i to k-kromosomer og to
m-kromosomer.))

Mona

Nina

4

Nå er vi der.

8

Mona

3

Ja

((Filmen viser en tentrade. Nina og Mona skriver
noe ved trinn 3 i illustrasjon 2.))

((Film slutt. Elevene retter seg mot hverandre igjen.))

Mona

2

Det er det samme som rekombinasjon da.

7

Nina

1

Utdrag 3a

5.3.2 Transkribering av bevegelser og tale
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Mona

Christoffer

Christoffer

Nina

Mona

Thomas

Mona

Thomas

Nina

Mona

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Utdrag 3b

Rekombinasjon (. ) Og så skjer meiose,
ikke sant?

Rekombinasjon

Rekombinasj - -

I en reduksjonsdeling, så skjer først mitose,
frem til eh, utveksling av arvestoff, eller
reduksjon eller hva det nå er.

Hva sa du? Først skjer- -

- henger sammen, men er fortsatt ganske
like, fordi de henger jo sammen, fordi først
skjer jo mitose, og så skjer meiose, på en
måte (.) i en kjønnsreduksjonsdeling.

Ja

Det var meiose som var reduksjonsceller?

For å få dem til å vokse og bygge muskler
Eller et eller annet sånn.

Ja, og mitose er vanlig celledeling.

((Mona peker med pennen fra en tegning til en
annen i sine egne notater. “Først mitose, frem til ..”
Videre fører hun pennen i en rask siksakbevegelse over den siste tegningen hun peker på, før
hun sier eh - utveksling.))

(( Mona tar pause i skrivingen, og ser opp. Hun peker
på arket hun skriver på - først på høyre side, så på
venstre side. Arket er hvitt.))

((Nina nikker i Christoffer sin retning.))

((Christoffer løfter blikket opp fra arket han
skriver på og opp mot Mona.))

((Alle elevene starter å skrive på oppgavearket))

((Christoffer har begge hendene foran brystet og
fører begge hendene ut mot siden i økende
bredde. “ Vokse”.))

5.3.3 Analyse
Nina innleder episode 3 idet forskning.no viser animasjon av hvordan en tentrade blir til.
Hun sier "det" er det samme som rekombinasjon (linje1). Mona bekrefter (linje 2), og peker
på Ninas illustrasjon 2, trinn 3 på oppgavearket, samtidig som hun sier "nå er vi der" (linje 3).
Nina holdt allerede fingeren på samme sted, og både Mona og Nina holder nå på trinn 3, som
viser to kromosomer der utveksling av arvestoff har skjedd (linje 3). "Ja - vi hoppet over det",
sier Nina, imens hun fremdeles holder på trinn ill.2, trinn 3 (linje 4). Etter denne lille
sekvensen kommer en lang pause, der alle elevene ser på filmen. De starter opp igjen idet
filmen viser hvordan en ny celle har blitt til, etter at sædcelle og eggcelle har blandet seg.
Mona innleder samtalen med å si at nå er de tilbake til null igjen, samtidig som hun ser ned
på illustrasjonene på oppgavearket (linje 5). Filmer går videre - nå ser vi "mor" og "far" i
henholdsvis røde og blå klær. Ved siden av mor og far ser vi illustrasjon av celle med blått og
rødt kromosom. Nina sier "se hun har de klærne, som får liksom den, og han..", og samtidig
fører hun pennen over skjermen fra mor, til rødt kromosom, ned på blått kromosom, og
videre til far (linje 6). Her slutter filmen, og elevene retter seg mot hverandre (linjen7). Mona
leser oppgaveteksten høyt for de andre (linje 8), og Christoffer svarer i en spørrende tone at
"meiose er å lage kjønnsceller?" (linje 9). Mona bekrefter, og legger til at den vanlige
celledelingen heter mitose (linje 10). Christoffer sier så at dette er for "..å få dem til å vokse
og bygge muskler..", og han fører begge hendene foran brystet og utover med økende bredde
mellom hendene (linje 11). Etter denne replikken bøyer alle elevene seg ned mot arket sitt for
å skrive. Videre løfter Christoffer blikket i retning Mona, og spør om det var meiose som var
reduksjonsceller ( linje 12), men det er Nina som svarer og nikker i Christoffer sin retning
(linje 13). Nå ser Mona opp samtidig som hun sier høyt det siste hun har skrevet "..henger
sammen..". Setningen blir imidlertid fullført uten at hun skriver - nå peker hun på det hvite
arket foran seg, først på høyre side, idet hun sier "..først skjer mitose.." - så på venstre side,
idet hun sier "..så skjer meiose.." (14). Thomas spør hva hun sa (linje 15), og Mona svarer,
samtidig som hun peker i sine egne tegninger. Hun sier at i reduksjonsdeling skjer først
mitose, frem til.." - Mona fører pennen fra en tegning til en annen, og gjør raske siksakkbevegelser over destinasjonen på arket. Videre avslutter hun med å si "..eh - utveksling av
arvestoff, eller reduksjon eller hva det nå er" (linje 16). (Gesten kommer før tale). Thomas
kommer henne til unnsetning, og sier "rekombinasj.." (linje 17), men blir avbrutt av Nina
som sier "rekombinasjon" (linje 18). Mona fortsetter ressonnementet i forlengelse av
innspillene, og sier nå "rekombinasjon. Og så skjer meiose - ikke sant?" (linje 19).
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Analysen ovenfor viser to funn som belyser forskningsspørsmålene. Nedenfor skal jeg
beskrive med eksempler de to. Det første spørsmålet omhandler hvilken rolle metaforiske
gester har i elevenes utforsking av ulike visuelle representasjoner.
Det første som trer frem i denne episoden er hvordan gester i større grad blir brukt i samspill
med vitenskapelige begreper som elevene skal lære. Dette gjelder imidlertid bare første del
av episoden, og to forskjellige måter å bruke gester på trer derfor frem her.
Det som kjennetegner første del av denne episoden er hvordan simulerende gester fremstår
som beskrivelser av begreper. Her har elevene begynt å sette ord på historiene. Gesten er
følgelig ikke bare et forsøk på å gi en visuell historie som forklarer en visuell fremstilling.
Gesten gir en synlig fremstilling av et begrep, og er således en utforsking av begrepet.
Jeg har tidligere antydet at bruk av gester som simulerer synes å ha en sammenheng med et
behov for å skape flere betydninger til vitenskapelige begreper. Her kan vi se eksempel på
mer direkte kopling mellom simulering og begrep. Ninas simulering av kromosom som går til
mor blir fulgt opp av Christoffer som setter begrepet meiose på hennes simulering. Liknende
samspill skjer når Mona setter begrepet mitose på vanlige celler, og Christoffer følger opp
Monas tur med å simulere hvordan vanlige celler får skuldrene til å vokse. Som på en film
visualiserer Christoffer det begrepet Mona snakker om.
I siste del er vi imidlertid tilbake til en form som også karakteriserer episode 1. Denne delen
av episoden preges av at Mona ikke får til å plassere begrepene, og de andre hjelper henne.
Under denne fasen i arbeidet bruker ikke elevene filmen, og Mona sine gester foregår på det
hun har liggende foran seg; et hvitt ark og hennes egne tegninger. Hun peker på det hvite
arket foran seg, som om to ulike diagrammer er tegnet der, og sier at "..først skjer mitose"
"..så skjer meiose. Dette utsagnet er betegnende for en misforståelse som har oppstått: Mona
synes å forklare mitose som den første fasen i meiose, i stedet for to ulike
celledelingsprosesser. Hun går til tegningene sine og "skyver" celler fra et stadie til et annet,
og sier at "i reduksjonsdeling skjer først mitose, frem til.. " - hun fullfører setningen med en
gest som simulerer rekombinasjon; med raske sikksakbevegelser over sine egne tegninger
simulerer Mona hvordan biter av kromosomene bytter plass, slik som de har observert i
filmen. Monas simuleringer ser imidlertid ut som en utforsking av hvordan begrepene mitose
og meiose kan beskrives visuelt som ett og samme fenomen. I denne episoden kan vi følgelig
finne to ulike måter å bruke gester på.
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Den ene trer frem som simulering av begreper, den andre ser ut som visuell resonnering eller
improvisering over sammenhenger i representasjonen. I begge formene er imidlertid både
gester og representasjonen deltakende i beskrivelsen.
I den første delen av episoden der elevene er aktive med vitenskapelige begreper er
representasjoner også en del av samtalen - si skal videre se på hvordan elevenes gester og
filmen blir deler av turtaking når elevene sammenlikner konseptene mitose og meiose.
I episode 1 trer sammenlikning frem som historier om hvordan konseptene ville se ut hvis de
var bevegelige. I episode 2 er sammenlikning forbundet med en utvidelse av
representasjonen som gjør sammenstilling av to visuelle representasjoner mulig. Analysen av
episode 3 viser hvordan sammenlikning foregår i turtaking med representasjoner.
Diagrammene over mitose -og meioseprosessene får rollen som de objektene som skal
sammenliknes, og for å finne ut av hvordan det ene diagrammet skiller seg fra det andre er
elevene i dialog med filmen. Filmen har selvsagt ikke en egen vilje i denne tur-takingen, men
fordi den i liten grad er styrt av elevene kommenterer og utfyller elevene "det den sier".
Filmen er således delaktig i elevenes resonnering.
Vi kan se eksempel på dette der både Mona og Nina peker i diagrammet på resultatet av den
prosessen som filmen animerer, som for å konstatere at det er dette stedet i diagrammet som
animeres - de bekrefter i fellesskap hvor resultatet av animasjonen hører hjemme i
diagrammet, og både den bevegelige prosessen og begrepet "rekombinasjon" har fått en
fysisk plassering. Denne måten å ta tur med filmen har likhetstrekk med måten de to jentene
tar tur med hverandre og representasjonen i episode 1. Forskjellen er at i episode 1 er det
Mona som animerer det Nina peker på - her er det filmen som animerer det jentene peker på,
eller rettere sagt - det som mangler i diagrammet for at historien om meiose skal bli
forståelig. Videre kan vi se hvordan Nina fortsetter med å ta tur med filmen, idet hun
simulerer med pennen over skjermen hvordan mor "flyttes" over til det røde kromosomet, og
far "flyttes" til det blå kromosomet, og på den måten understreker hun i tråd med fargekodene
hva som hører til hvor. Vi kan tolke hennes gest som en oppfølging av et utsagn på samme
måte som i verbal tur-taking. Elevenes resonnering kan derfor i stor grad forstås som en
visuell og kroppslig samtale med representasjonene. Sammenliknet med episode 2 er med
andre ord bruk av laptop et vellykket arrangement her når animasjonen ikke krever operasjon
av tastaturet. Fordi tastaturet i episode 2 ble Synne sitt redskap for å ta tur, gav dette oppsettet
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plass til bare to deltakere, også fordi bruk av tastaturet førte til at en elev ble sittende bak de
andre. Her i episode 3 er elevenes turer ikke isolert til gester på skjerm og tastatur - de ser på
film, utvider dens innhold med gester, peker på diagrammet, og bruker gester som er rettet
mot samarbeidsrommet. Det rommet der interaksjon skjer er her stort nok til at alle elevene
kan delta.

5.3.4 Oppsummering
Forholdet mellom den metaforiske gesten og representasjonen trer i denne episoden frem i to
ulike varianter, som viser at elevene bruker metaforiske gester og representasjoner både når
de er i ferd med å utvikle tydelige betydninger til de vitenskapelige begrepene og når de er
usikre og leter etter begrepenes betydning. Den første situasjonen er preget av tur-taking der
den enes gest beskriver den andres begrep, eller den enes pekegest plasserer den andres
simulering eller filmens animering i diagrammet.
Den andre varianten viser hvordan en elev bruker simuleringer av bevegelse til egne notater.
Denne typen er imidlertid også forbundet med begreper, fordi den visuelle utforskingen av
notatene bærer preg av problemer med å sette begrep. Elevene bruker følgelig representasjoner for å utforske visuelle sammenhenger og utforske betydningen av begreper i begge
situasjonene.
Selv om noen av elevene i denne episoden begynner å sette ord på konseptene fremstår deres
sammenlikning av dem som turtaking mellom pekegester, visuelle simuleringer eller
dramatiseringer og filmen. Deres arbeid består i å spesifisere hva som kjennetegner
bevegelsen i konseptene, og bevegelse trer frem både som simulerende gester og som
animasjon på skjermen. Sammenlikning er i så måte noe som skjer innenfor den helheten av
ressurser elevene har tilgjengelig, der simulerende gester og pekegesten også bidrar med
betydning.
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6 Diskusjon
6.1 Innledning
Målet for denne studien har vært å belyse hvordan elever bruker gester i en ordinær
klasseromskontekst med ulike typer læringsmateriell, og hvordan disse bevegelsene får
betydning i deres læringsprosess. Jeg har stilt følgende hovedspørsmål, som vil bli delt opp i
tre underspørsmål:
På hvilken måte er gester en del av elevenes begrepsdanning i naturfag når de bruker ulike
visuelle representasjoner som støtte?
En stor del av de studiene som har sett på begrepsdanning og representasjoner med
interaksjonsanalyse, har konsentrert seg om pekegesten. I gestforskningen kommer det
imidlertid frem en rekke andre former for gester som kan være av interesse for
læringsforskning. Spørsmålet her blir i tråd med gestforskningen nyansert i forhold til hvilken
form for gest som er av spesiell interesse:
Hvilken rolle har metaforiske gester i elevenes utforsking av ulike visuelle representasjoner?
Elevene i studien har fått i oppgave å finne forskjellen på konseptene mitose og meiose.
Følgelig er gestenes betydning for begrepsdanning også satt i forbindelse med elevenes
samarbeid om å sammenlikne konsepter. Det er derfor interessant å spørre hva som
kjennetegner samarbeid om å sammenlikne konsepter når det er gestene som er gjenstand for
analyse:
På hvilken måte tar elevenes gester del i sammenlikningen av konseptene mitose og meiose?
Sosiokulturell læringsteori er i utgangspunktet et perspektiv som legger stor vekt på språket
og samtalen. I siste del av diskusjonen skal jeg derfor diskutere teoretiske implikasjoner for
sosiokulturell tilnærming til begrepsdanning og medierende verktøy.
Hvordan tar metaforiske gester plass som en del av sosiokulturell læringsteori?
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I analysen har jeg tatt for meg hvordan elevene samarbeider om å løse en oppgave i naturfag
som ber dem om å sammenlikne de to celledelingsprosessene mitose og meiose. For å løse
oppgaven har de ulike typer læremidler tilgjengelig, og et mål med prosjektet har vært å se på
hvordan elevene bruker metaforiske gester når de lærer med statiske, sekvensert animerte og
fullanimerte representasjoner. I analysen trer det frem et mønster der forskjellige formasjoner
av fysisk tur-taking oppstår rundt representasjonene. Elevene peker på dem, tegner nye
utgaver over dem med metaforiske gester, og forestiller bevegelse med hendene. Gester har
således en fremtredende rolle i elevenes tilnærming til representasjonene - de er fysisk nær
mediene en stor del av tiden, både på skjerm og på papir. På grunn av det har også medienes
fysiske egenskaper som en ting som lar seg berøre konsekvenser for samarbeidet i gruppen samarbeid trer frem som en fysisk såvel som språklig interaksjon. Diskusjonen vil derfor
kunne leses som en historie om hvordan elever sammen går i dialog med representasjoner og
modifiserer dem med sine gester og hvilken betydning dialogen får for deres tolkning av de
vitenskapelige begrepene mitose og meiose.
Analysen gir et bilde av at metaforiske gester ikke kan tolkes i isolasjon; elevenes
metaforiske gester får betydning i lys av representasjonen og medelevenes pekegester.
Elevenes gester kan derfor ses som en del av et samarbeid i stor grad. I denne første delen av
diskusjonen skal jeg allikevel ta for meg hvordan den metaforiske gesten står i forhold til
representasjonene før jeg tar opp hvordan elevene samarbeider med gester. Dette fordi det er
nødvendig å gjøre rede for hva de metaforiske gestene gjør for elevene før jeg sier mer om
hvordan de får mening i samarbeidet. Videre diskuterer hvilken rolle bevegelsene får i
elevenes begrepsdanning før jeg tar for meg hvordan gestene som del av begrepsdanning
også er en del av et større semiotisk felt som alle deltakere og representasjoner er
bidragsytere til. Men altså først; hvordan ser den metaforiske gesten ut i de tre episodene, og
hva er den for elevene?
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6.2 Metaforiske gester og representasjoner
Denne delen av diskusjonen skal belyse det første av tre spørsmål jeg stiller i denne studien,
som lyder slik:
Hvilken rolle har metaforiske gester i elevenes utforsking av ulike visuelle representasjoner?
I review og i teorikapittelet diskuterer jeg hvordan gester er involvert når elever lærer med
representasjoner. Det som først og fremst kjennetegner den formen for metaforisk gest som
jeg finner i alle tre episodene i min studie er bevegelsen - gestene simulerer et aspekt av
bevegelse ved konseptene mitose og meiose. En nærliggende forklaring er det faktum at
mitose og meiose er fenomener i endring, og derfor bevegelse. Forventning om at
simulerende gester ikke forekommer når elevene får presentert fenomenet i et levende
medium var derfor tilstede i starten av studien. Levende medier viser også god effekt
sammenliknet med statiske (Adadan, 2013). Årsak til effekten blir i Adadans studie antatt å
være den unike muligheten et levende medium har til å representere fenomener som er
bevegelige, slik som mitose -og meioseprosessene. Med denne tolkningen ser en med andre
ord bevegelsen som representeres i et læremiddel, som for eksempel en sekvensert animasjon
som en erstatning for den direkte erfaringen. En slik tilnærming til representasjoner inviterer
til en forventning om at den sekvenserte og den fullanimerte representasjonen av meiose og
mitose ville utløse mindre bruk av metaforiske gester, fordi animasjonen gjør jobben for
elevene. En slik forventning ble ikke innfridd. Elevene bruker gester som simulerer bevegelse
i alle tre episodene, men fordi representasjonene de har foran seg har ulik karakter ser
situasjonene allikevel ikke like ut.
To former for metaforiske gester utmerker seg som betydningsfulle i måten elevene nærmer
seg representasjonene; den simulerende gesten som Alibali et. al (2014) finner i sin studie av
lærere i matematikkundervisningen og den utvidende gesten som har blitt beskrevet av
Ardenghi & Roth (2005), og siden av Steier et.al (2015). Som McNeill (2005) poengterer er
det ofte ikke mulig å skille skarpt mellom kategorier av gester - ofte hører gester til i flere
kategorier samtidig. Det ser vi også her, idet den utvidende gesten i episode 2 samtidig har
aspekter av bevegelse ved seg. I den følgende teksten diskuteres det hvordan episodene byr
frem simulerende gester i to ulike varianter; den depictive gesten som er gester der elevens
ide om hva gesten representerer er tydelig og rettet mot den andre, og ceivings, som kan
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betraktes som konseptuell handling - dette er gester som ofte utføres uten at eleven er
oppmerksom på det, og som derfor kan betraktes som en form for kroppslig resonnering
(Streeck, 2009).
Det finnes flere måter å forklare den simulerende formen for gest. Alibali et.al (2014) finner
simulerende gester hos lærere som forklarer regnestykker på tavlen. Læreren viser hvordan
en subtraksjonsoppgave kan løses ved å føre hånden over regnestykket fra høyre til venstre en bevegelse som forskerne antar er en indre representasjon av en tall-linje hos læreren. Her
har vi en kognitiv forklaring på gesten - det er lærerens erfaring som kommer til syne i
gesten, og den blir i her tolket som et tegn rettet mot elevene. Med kognitiv tilnærming til
gester blir gester forbundet med erfaring - en gest er en visualisering av det en person
allerede kan (Streeck, 2009).
I min studie er forholdet motsatt; det er de uerfarne elevene som bruker simulerende gester novisene, som kan lite eller ikke noe om temaet celledeling fra før. Hvordan kan vi så
forklare deres simulering? Studien til Alibali et. al. (2014) forklarer lærerens simuleringer
som en fornemmelse for når elevene har behov for utdypende forklaringer; de finner mer
bruk av gester i sammenhenger der læreren skal presentere nytt stoff for elevene, og når
elevene trenger det mest - med andre ord når eleven har utfordringer med å forstå. Når
elevene i denne studien forklarer konseptene mitose og meiose for medelever, kan vi på den
annen side ikke se forklaringen som en eksperterfaring som kommer til syne - det som tydelig
trer frem her er hvordan gestene i alle episodene er knyttet til representasjonen, og i så måte
må også gesten ses i sammenheng med den. Det er her den får sin mening, og elevenes gester
er derfor ikke nødt til å være knyttet til kunnskap eller erfaring.

6.2.1 Depiction
Depictive gester forklares ofte som gjengivelse av minne (Streeck, 2009). De minnene disse
gestene knyttes til synes imidlertid å være avledet av representasjonen som de har sett på i
den umiddelbare fortid. Det betyr at depiction i denne undersøkelsen kan forstås som en
videreføring av noe elevene nettopp har sett til den representasjonen de nå ser. Vi kan se et
eksempel på dette i episode 2 der to elever bruker en sekvensert animasjon. Her er de opptatt
med å sammenlikne konseptene mitose og meiose, men animasjonen viser mitoseprosessen
og meioseprosessen hver for seg. Deres arbeid med å sammenlikne tar derfor form av en
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tydelig utvidelse av representasjonen; Martin tegner meioseprosessen over mitoseprosessen
på skjermen med fingeren for å kunne sammenlikne illustrasjonene. Gesten er depictiv, med
kilde i det læringsmateriellet de har.
Samtidig har gesten også en simulerende karakter, som viser til hvordan kromosomene i
illustrasjonen av mitose ville beveget seg hvis det var en illustrasjon av meiose de så på. Her
dras kromosomene ut til celler som de forestiller seg på skjermen, og disse forestilte cellene
blir henvist til ved to anledninger - tegningen som kun eksisterer som riss i luften over
skjermen fungerer som en virkelig tegning. I episode to kan vi altså se hvordan Martin sine
gester over skjermen er uttrykk for nylig ervervet erfaring; han bringer et minne fra den
umiddelbare fortiden inn i den illustrasjonen de ser på. Minnet er visuelt, og bevegelig, som i
animasjonen av meiose, og slik kommer det også til uttrykk i hans gest; den har en utvidende
og en simulerende karakter samtidig.
Å forklare betydningen av et konsept for andre ved hjelp av en representasjon innebærer i lys
av episoden også en oppfinnsom handling - elevene tilpasser representasjonen til sitt
spørsmål om hva som er forskjeller og likheter; i denne episoden en ekstra illustrasjon til å
sammenlikne med. Å bruke en representasjon er her en verbal og fysisk dialog mellom
representasjoner: Martin sin gest bringer minnet om et skjermbilde over til det bildet de ser
på i en visuell form som flere personer kan se på.
I episode 3 har vi også depictive gester som simulerer over skjerm, på tross av at dette er en
fullanimering. Vi kan se hvordan Nina "flytter" kromosomer fra mor og far til henholdsvis
rødt og blått kromosom samtidig som hun i tale sier "se, hun har de klærne, og får liksom
den". Her utvider hun på den representasjonen ved å simulere en tilleggseffekt i filmen. Vi
ser også simulering uten representasjonen i denne episoden, der Christoffer simulerer
hvordan mitoseprosessen ville få hans skuldre til å vokse; han skyver hendene ut fra brystet.
Christoffer sin gest står ikke i umiddelbar fysisk kontakt med skjermen, men kan allikevel
betraktes som en del av den historien om mitose og meiose som foregår mellom filmen og
elevene. Gesten viser et fenomen som Christoffer har memorert i den umiddelbare fortid; de
har nettopp sett animasjonen av en gutt som vokser. Episodene som er nevnt her, illustrerer
hvordan den depictive gesten har sin kilde i representasjoner. I så måte synes den ikke å skille
seg markant fra ceivings, fordi det ser ut som om denne depictive gesten er en måte å finne ut
av noe som elevene ikke kan - den representerer ikke kunnskap uavhengig av representa80

sjonen. I så måte bekrefter dette funnet det Alibali et. al. (2014) finner i sin studie:
simulerende gester blir brukt når de skal forklare noe til andre. Mine funn understreker
imidlertid at dette også skjer når elever ikke er fullbefarne i temaet selv.

6.2.2 Ceivings
Metaforiske gester kan også fungere som ceivings - resonnering med hendene ( Streeck,
2009). De simulerende gestene i episode 1 bærer preg av å være en form for høyt-tenkning.
Vi kan se eksempel på en slik situasjon der Mona gjør en sirkulær bevegelse med pennen
over illustrasjonen av rekombinasjon samtidig som hun sier "utveksler arvestoff". Med denne
bevegelsen har hun simulert hvordan det levende fenomenet kan ha sett ut. En liknende form
som også simulerer bevegelse animerer overganger mellom stadiene. Mona "skyver" cellene
fra sted til sted på arket, idet hun sier "går fra den til den". Monas gester er små bevegelser og
bærer ikke preg av å være rettet mot læringspartneren. Hennes gest kan heller ikke knyttes til
noe visuelt minne fra den umiddelbare situasjonen, fordi gesten angir en bevegelse til de
statiske diagrammene som ikke er der fra før - altså har vi også her et aspekt av
oppfinnsomhet ved elevens gest. Språket jentene bruker er ufullstendig og lite faglig korrekt,
og arbeidet bærer preg av improvisering og leting - de prøver seg frem med simulerende
gester, og hverdagsbegreper. Avledet av disse karaktertrekkene er det således lite sannsynlig
at elevenes gester er et fysisk uttrykk for indre representasjoner av faglig karakter i episode 1
- meiose og mitoseprosessen kan de lite om. I lys av Alibali et.al (2014) sin studie kan
gestene derfor tolkes som en form de bruker fordi de ikke kan - de resonnerer med gester.
Dette blir understreket av den siste delen av episode 3, der en misforståelse om at begrepene
mitose og meiose er deler av samme fenomen synes å føre til et forsøk på å tilpasse
tegningene i notatboken med simulerende gester på en måte som setter fenomenene i
sammenheng. Med andre ord forsøker hun å gjøre sin forståelse av mitose og meiose som en
og samme prosess logisk ved å utforske tegningene i boken; hun improviserer frem mulige
måter å sette tegningene i sammenheng med hverandre.
Resonnering kan i lys av denne hendelsen betraktes som forsøk på å gjøre de visuelle
omgivelsene logiske - å fullføre historien slik at den får sammenheng. Men på hvilket
grunnlag trer ceivings frem? Det er en statisk papirutgave Mona har foran seg i episode 1, og
den kan derfor ikke være det eneste grunnlaget for Monas gest. I episode 3 står også ceivings
i forhold til en statisk representasjon; Monas egne notater. Ceivings er en form for gester som
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vi bruker ubevisst, og kan forstås som en kroppslig måte å tenke på. De kan ta form av
kopiering av en representasjon som trigger nye nervekoblinger, slik som i Bowen & Roth
(2002) sin studie, men ceivings kan også ta form uavhengig av en representasjon.
Forunderlig er dette fenomenet som synes å gi svært logiske presiseringer av verbale og
grafiske uttrykk uten at eleven er oppmerksom på det. Bevegelsen kan som allerede nevnt,
ikke være en speiling av representasjonen av mitose og meiose, fordi denne er svært abstrakt
og statisk i de to eksemplene. Det er klart at elevenes egne erfaringer på en eller annen måte
blir bragt inn i denne konteksten.
I studier av hvordan profesjonelle bruker gester er det funnet flere eksempler på gester som
viser til tidligere erfaringer, for eksempel finner Bowen & Roth (2002) at vannteknikere
bruker gester som viser til utstyr brukt i deres praksis, fremfor å vise til grafer de har foran
seg. Mona og Nina har ingen praksiserfaring innenfor sitt fag å vise til, men en alternativ
forklaring på Monas gester kan være at de viser til en fornemmelse av bevegelse som de har
erfart i sitt hverdagsliv: metaforer for kroppsopplevelser - eksempler fra deres tale, som "de
går", "utveksle" og "bryte opp" kan indikere en slik sammenheng (Lakoff & Johnson, 1999).
Metaforteorien foreslår at enkelte grunnleggende kroppserfaringer sitter så dypt i oss, og er så
innarbeidete metaforer i kulturen at vi bruker dem svært ofte. Bevegelse er en av disse
metaforene; i vår kultur knyttes forandringer stort sett til bevegelse (Lakoff & Johnson,
1999). På bakgrunn av denne teorien kan vi anta at elevene bringer med seg en ide om at
celler som forandrer seg innebærer bevegelse av dem.
Vi kan altså oppsummere ceivings i episode 1 og episode 3 for å vise til en erfaring som ikke
har faglig karakter; en fornemmelse av bevegelse som er erfart i elevenes hverdagsliv.
Hvordan skal vi se denne erfaringen som betydningsfull i denne sammenhengen? I teorien
har jeg diskutert hvordan denne fornemmelsen av bevegelse ikke kan forstås som en statisk
erfaring eleven "har" - gesten er ikke en intellektuell forklaring på forandring som skjer i
mitoseprosessen, men en fysisk undersøkelse av den abstrakte representasjonen; bevegelsen
betyr simpelthen hva hendene kanskje ville gjøre under bestemte omstendigheter, i møtet
med bestemte objekter eller verktøy (Streeck, 2009). Denne bevegelsen vekker således til live
verden. Hva gjør vanligvis hendene med en visp? Eller: hva ville hendene gjøre om vi skulle
"blande" noe - eller flytte noe? Det blir klart at elevenes gester er et forsøk på å undersøke
representasjonen, ikke som en visuell tolkning, men med en kinestetisk metafor; hva gjør jeg
med denne? Elevenes måte å nærme seg representasjonen er i den forstand mer enn
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simulering av et konsept - det er også en måte å være i verden på (Streeck, 2009). En slik
tolkning av elevenes simulerende gester innebærer sidestilling av gester og konseptuell
forståelse; gester er ikke et uttrykk for forstand, lagret i en intellektuell beholder - gester er
konseptuelle handlinger og det er derfor mulig for elevene å konstruere levende modeller av
den abstrakte representasjonen uten at de har kunnskaper om hvordan prosessen ser ut.
Elevenes ceivings kan med andre ord forstås som en improvisering med forklaringer, fremfor
tegn for kunnskap som de har (Streeck, 2009). Ceivings er i den forstand et aspekt ved vår
måte å lære på.

6.2.3 Gester er en nyskapende del av elevenes læringsprosess
Hva er så det fellestrekket som kan forklare hvorfor elevene bruker simulerende gester både
som ceivings og i depictiv form? Det synes klart at elevenes simuleringer er koblet til miljøet
rundt dem - de er environmentally coupled (Goodwin, 2000). Ceivings får betydning i
sammenheng med representasjonen; det er den som utforskes, og det er den de forsøker å
lage en logisk forklaring på - deres resonnering fremstår derfor i stor grad som en visuell
resonnering. Depiction preges mer av et ønske om å gi en forklaring til et fellesskap, og
gesten kan knyttes til fellesskaptes ønske om å vite mer (Alibali et. al. 2014).
Begge formene kan på den måten forbindes med en læringsprosess der elevenes tenkning har
en kroppslig side som blir visuell i tillegg til den verbale - de prøver bokstavelig talt å få grep
om det som skjer i representasjonene. Å møte verden på denne fysiske måten er følgelig ikke
øremerket situasjoner der elever får mulighet til å manipulere objekter, slik som i studien til
Jornet & Roth (2015), der elevene får utdelt en sprayboks til å prøve, kjenne på og utforske.
Elevene i min studie utforsker det de har i alle tilfeller på en fysisk måte, selv
representasjoner som ikke er ment å få rollen som fysisk objekt - alle ting kan forstås som
fysiske gjenstander som kan utforskes. Å lære blir i så måte en samtidig språklig og fysisk
tilnærming til nye utfordringer, også i sammenhenger der en tidligere ikke har tenkt at dette
skal forekomme.
Det som også utmerker seg ved både ceivings-formen og den depictive formen er hvordan
gestene gir noe til representasjonene som ikke er der fra før - de simulerende gestene tilfører i
mange tilfeller noe til forklaringen av representasjonen som sier mer om bevegelsen i
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fenomenene mitose og meiose enn det læremiddelet viser, eller de forandrer på
representasjonen for å tilpasse den til oppgaven.
En forklaring på forholdet mellom representasjon og gester har vært at læremiddelet trigger
bruk av gester. Bowen & Roth (2002) finner for eksempel at en gest som kopierer
representasjonen kan hjelpe eleven til å danne en semantisk modell av fenomenet før eleven
kan betegne fenomenet i faglige termer, fordi gesten har mening på et biologisk nivå, som
kinestetisk bevegelse, med dertil stimulering av bevegelsessenteret i hjernen. Eksempelet der
Monas gester "skyver" celler fra ett sted til et annet kunne være en slik gest; den følger
linjene i den grafiske representasjonen. Bevegelsen ville i så måte ikke forstås som noe Mona
tilfører illustrasjonen, men som en konsekvens av representasjonens utforming. I tråd med
hypotesen om situert kognisjon poengterer jeg imidlertid at gester som kan knyttes til
kroppsmetaforer eller visuelle impulser sett før, ikke tolkes som innsikt som elevene har
lagret, men som erfaringer som til enhver tid er i dialog med omgivelsene (Roth & Jornet,
2013). Elevenes gester er derfor mer enn kopier av representasjonen.
Som allerede diskutert simulerer og utvider gesten representasjonene - elevene er
oppfinnsomme med sine gester - og de gir derfor noe tilbake til representasjonen. Vi kan
derfor ikke plassere årsaken til læring i representasjonen eller i elevenes kroppserfaringer; ny
innsikt oppstår i vekslingen mellom kroppserfaringer og representasjonen. Å lære med gester
er derfor en fremoverlent handling, en tilstand der vår egen erfaring og representasjoner alltid
er på veg til å bli noe nytt, hvert minutt (Ingold, 2010). De simulerende og de utvidende
gestene kan i så måte betraktes som gester som blir en del av elevenes læringsprosess,
fremfor uttrykk for kunnskap. De improviserer med visuelle og bevegelige sammenhenger i
dialog med representasjonene. Å lære betyr derfor også å skape - å bringe noe inn i verden.

6.3 Å sammenlikne representasjoner - et felles prosjekt
Frem til nå har jeg etablert et bilde av hvordan elevene utforsker representasjonene med
gester som simulerer bevegelse og gester som utvider betydninger i representasjoner. Denne
delen av diskusjonen skal ta for seg hvilken rolle disse gestene får i elevenes arbeid med å
løse sammenlikningsoppgaven. Jeg skal beskrive hvordan mine funn demonstrerer at
sammenlikning er en sosial prosess som ikke kan isoleres i individer. Videre skal jeg vise
hvordan sammenlikning trer frem som en prosess der elevene beskriver karakteristiske trekk
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ved konseptene mitose og meiose med sine gester. Følgende forskningsspørsmål er stilt i
denne sammenhengen:
På hvilken måte tar elevenes gester del i sammenlikningen av konseptene mitose og meiose?
I review har jeg tatt opp temaet sammenlikning av representasjoner som en effektfull måte å
lære på (Ainsworth, 2006). I spørsmålet om hvordan foreslår Gentner (2010) at barn som
sammenlikner to nesten like ting utvikler et mentalt kart, eller analoge system for tingene ved
å skille ut likheter mellom dem, som for eksempel "begge kan bli syklet på". Analoge
prosesser blir forklart som systematiseringsbias. Denne oppgaven forstås videre som et
middel til å øke abstraksjonsnivået i tenkning. En slik tilnærming til sammenlikningsoppgaver leder til en ide om at analoge system er mentale, og noe som vi har.
I lys av Vygotskijs ide om tenkning og begreper som to sider av samme sak ligger imidlertid
sammenlikningen i språkstrukturen - det er språket som danner det systemet som Gentner
kaller systematiseringsbias. Fordi språket er et sosialt konstruert fenomen læres begreper i
felleskapet, ikke i en intern prosess. Mine funn demonstrerer imidlertid hvordan også den
materielle og kroppslige delen av konteksten blir en del av elevenes resonnering.
I analysen av elevene i min studie kommer elevenes læring av abstrakte begreper til syne som
en del av et felt av betydninger der både representasjonen, tale og de andre elevenes gester
blir en del av begrepenes betydning. Dette funnet er i tråd med ideen om begreper som deler
av et semiotisk felt (Goodwin, 2000). Et blikk på hele det semiotiske feltet har bragt frem et
bilde av elevenes arbeid med å sammenlikne konsepter som en prosess der de simulerende
gestene skaper historier om begrepene.
Det synes som om elevenes dialog med gester over representasjonen og dens innhold er en
vesentlig del av deres arbeid med å skape disse historiene - uten gestene ville historien være
ufullstendig: når vi ser elevenes tale i isolasjon blir bildet av deres tenkning mangelfull, for
deres tale er upresis; i episode 1 sier Mona "de brytes opp". Hva er det som brytes opp? Det
er cellene som befinner seg under Monas penn, som helt korrekt er det punktet i
meioseprosessen der cellene brytes opp. Monas plassering av pennen på arket og hennes tale
må derfor betraktes i sammenheng for å gi mening (Streeck, 2009). Så fortsetter historien;
pennen gjør en rask vertikal bevegelse, som utdyper innholdet i ordene "brytes opp".
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Historien skapes her i det felles rommet - min gest må ses i sammenheng med den andres - de
er en del av en sekvens, der både representasjonen, den andres kropp og gester er en helhet
(Goodwin, 2000). Nina sin birolle i historien er følgelig vesentlig som del av denne
sekvensen. Alle tre episoder kan karakteriseres ved denne beskrivelsen av novellefortellinger.
Det er spesielt interessant hvordan elevene former historier sammen, for dette er også en av
Vygotskijs (2008) måter å forklare pseudobegreper; pseudobegreper er vitenskapelige
begreper som brukes, men som ikke er fullt utviklete begreper ennå - de ser fremdeles ut som
noveller om et begrep i sin struktur (s.117). Begrepene forstås i form av beskrivende
karakteristikker, og er ikke satt helt i sammenheng med hverandre ennå. Det er nettopp denne
sammenhengen elevene arbeider med i den oppgaven de har nå. Å sammenlikne konseptene
er ment å hjelpe dem til å heve seg over novellen, og se sammenhengen mellom begrepene
mitose og meiose. De har fått begrepene, men før de kan sammenlikne dem trenger de å
skape narrativet om hvert konsept. De samarbeider i alle tre episodene med å lage denne
historien, samtidig som de gjør forsøk på å sammenlikne. Deres arbeid kan på den måten
karakteriseres som et samarbeid om å finne ut hvordan novellen om mitose skiller seg fra
novellen om meiose.
I sosiokulturelle studier blir samarbeid om å sammenlikne representasjoner gjerne betegnet
som turtaking. Andre bruker ordet forhandling, som betegnelse på liknende fenomen; når
elever samtaler om noe de ikke kan, prøver de seg frem med formuleringer, som blir
akseptert eller avvist i fellesskapet (Furberg & Arnseth, 2009).
I analysen har jeg funnet at også gester er en del av den sosiale turtakingen, og jeg skal videre
forklare på hvilken måte gestene blir en del av arbeidet med å sammenlikne konseptene
mitose og meiose. At sammenlikning kan foregå som en del av tur-taking ser vi av den tette
koblingen mellom andre semiotiske ressurser i feltet: De simulerende gestene får sin mening
når vi ser dem i sammenheng med representasjonen og de andre elevenes pekegester. Funnet
får bekreftelse i Roschelle (1992), som også har funnet liknende eksempler på turtaking som
tar form av fysisk interaksjon med gester og representasjoner: Elevenes metaforiske gester
over skjermen stemte overens med foregående tolkninger som ble gjort av andre i gruppen.
Funnet indikerer at konvergens i samarbeid kan ta form av fysisk interaksjon såvel som i
samtale. Det jeg finner i gestene er imidlertid mer enn bekreftelser på den andres uttalelse -
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elevene bruker gester for å tilrettelegge omgivelsene på en måte som gjør dem lettere å forstå,
og er således også medprodusenter av betydning til representasjonene.
I episode to kan vi se et eksempel på hvordan både elevenes simulerende eller utvidende
gester og representasjonen er deler av det semiotiske feltet: Martin modifiserer et stillbilde på
viten.no på en måte som gjør det mulig å sammenlikne illustrasjoner. Hans modifisering tar
form av både en ny illustrasjon og en simulering av hvordan to kromosomer beveger seg fra
en celle i stillbildet til en fiktiv celle på den tomme delen av skjermen. På den måten er ikke
Martin og Synne bare mottakere av en illustrasjon - de endrer på konteksten for å forstå den,
og de gjør det sammen; Synne endrer skjermbildet, og Martin tilpasser og setter skjermbildet
i nytt lys. Med ideen om at læring skjer innenfor semiotiske felt (Roth & Jornet, 2017) betyr
en slik endring av kontekst også endring av deres forståelse - hvert individ sin tenkning
foregår som en offentlig koordinering og modifisering av det semiotiske feltet. På den måten
kan Martins utvidende gest på skjermen oppfattes som en kommentar i en samtale med
representasjonen; skjermbildet har et forslag til løsning som elevene er i dialog med og
endrer på. Elevenes produksjon av semiotiske betydninger i feltet understreker hvordan
forståelsen for elevenes læring som situert ikke innebærer at kognitive egenskaper blir flyttet
ut til representasjonene. Eleven står i et transaksjonsforhold til de materielle og sosiale
omgivelsene (Roth & Jornet, 2013). De bruker representasjonen i sin resonnering, men
tilfører også aspekter av bevegelse til den.
Dialogen i et semiotisk felt kan ta ulike former fordi samspillet i stor grad er en del av den
materielle konteksten. I episode 1 ser vi hvordan sammenhengen mellom pekegesten og de
simulerende gestene tar form av et samarbeid om å fullføre en historie om hva som skjer,
fordi talen og gestene til elevene hører sammen ved å komplettere hverandre. I episode 1 kan
det først se ut som om det er Mona som er den aktive eleven - hun bruker for eksempel
metaforen "blande seg" om rekombinasjon, samtidig som hun også simulerer blanding med
en sirkulær gest. Nina introduserer seg selv som deltaker med en pekegest på diagrammet.
Hennes pekegest er imidlertid ikke vilkårlig - Nina peker på det stedet i diagrammet som er
tema for Monas simuleringer, og på den måten viser deres gester og diagrammet tilsammen at
simuleringen gjelder meioseprosessen, nærmere bestemt rekombinasjon. Samtidig indikerer
pekegesten hva som skjer før og hva som skjer etter den simuleringen som utføres - historien
er således et felles prosjekt. Deres gester sett i lys av representasjonen forteller på den måten
en historie om prosessen, som gjør deres sammenlikningsgrunnlag større. Deres arbeid med å
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gi betydninger til de vitenskapelige begrepene er mer enn en oversetting fra spontane
begreper - i samarbeidet mellom gester skaper de en historie om hva cellene i
meioseprosessen gjør, og pekegesten sier noe om hvor i prosessen meiose ser annerledes ut,
sammenliknet med mitoseprosessen. Det er sekvensen som helhet som gir grunnlaget for
deres sammenlikning.
Den interaksjonen som foregår mellom elevene synes ikke å være helt intendert i alle tilfeller;
i episode 1 gjør elevene ingen eksplisitte avtaler om at den ene eleven skal simulere en del av
en prosess som den andre peker på, slik som elevene gjør i mange tilfeller med den
sekvenserte animasjonen i episode 2 - i episode 1 synes det å oppstå en fysisk koordinasjon
rundt representasjonen, på samme vis som personer som står sammen tenderer til å
koordinere sin orientering mot hverandre kontinuerlig (Streeck et.al, 2011). Dette kan ses i
lys av det sosiale spillet som Goodwin (2000) betegner som refleksiv oppmerksomhet; en
intuitiv tilpasning til den andres bevegelser.
Elevenes sammenlikningsarbeid kan i så måte betraktes som en dialog med gester over
representasjonen som i stor grad er i handlingen. Denne ikke-uttalte koordineringen av gester
over representasjoner er imidlertid ikke en regel - elevene veksler, som vi ser i episode 2
mellom eksplisitte forespørsler om å bytte skjermbilde og dialog som oppstår som en
fortsettelse av den andres ikke forespurte endring av skjermbilde. I det tilfellet der
skjermbildet endres uten forespørsel likner tur-takingen den fysiske koordineringen som er
beskrevet i episode 1: Et tasteklikk på tastaturet fungerer som pekegest, og danner felles
orienteringspunkt. Her kan vi se hvordan Synne stopper animasjonen, og med det begynner
Martin å forklare Synne hva som skjer på skjermen både i gest og tale. På den måten frembyr
Synne en handling for Martin, som han responderer på. De har følgelig en samtale seg
imellom som foregår på et fysisk koordineringsplan, slik som Goodwin (2000) foreslår.
Handlingen til Synne er startpunkt for Martins ytring.
I episode 3 har vi også liknende eksempler på pseudobegreper som får sin historie i den
fysiske turtakingen. I starten av episoden kan vi se hvordan pekegesten til Nina viser i
diagrammet hva som skjer etter filmens visning, og på den måten bringer pekegesten, filmen
og diagrammet sammen til et narrativ: filmen viser det som mangler i diagrammet - det som
skjer med kromosomene. Resultatet av det som skjer på filmen. Filmen erstatter imidlertid
ikke de simulerende gestene annet enn i det øyeblikket den går for fort til å kunne fungere
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som felles objekt for gester. Nina er tilbake med utvidende gester som simulerer hvordan det
røde kromosomet flytter seg til mor før filmen har rukket å stoppe. Filmen kan på den måten
ikke betraktes som en erstatning for deres gester. I det elevene starter sin egen resonnering
rundt det filmen viser gjenopptar de gestene. Selv om filmen tar del i elevenes sekvens
kommer den i så måte i tillegg til, ikke vikarierende for gesten.
Samarbeidet om å sammenlikne konseptene mitose og meiose kan oppsummeres som turtaking mellom flere semiotiske ressurser i feltet der novellen om hva som skjer i mitose -og
meioseprosessene trer frem. På hvilken måte dialogen tar form er ikke styrt av noen regel,
men endrer seg etter hvordan den materielle konteksten ser ut. Samtidig er elevene også
aktive bidragsytere, og endrer på det semiotiske feltet med sine gester for å gjøre historien
fullstendig. Bildet av eleven som aktiv bidragsyter til det semiotiske feltet har betydning for
hvordan representasjonene som medierende verktøy forstås. Dette har både teoretiske og
praktiske implikasjoner som jeg skal diskutere nedenfor.

6.4 Teoretiske og praktiske implikasjoner
Den aktive bruken av metaforiske gester foreslår handlingen i situasjonen som en del av
elevenes læring, men på hvilken måte? I denne delen vil jeg se på begreper som del av en
materiell og sosial kontekst i tråd med begrepet sense (Roth & Jornet, 2017). Ordenes sense
kan forstås som alt i bevisstheten som relateres til ordets betydning for en person, og dette
begrepet åpner på den måten opp for å se de metaforiske gestene som del av ordbetydning. Å
gi mening til et vitenskapelig begrep vil derfor også inkludere den umiddelbare fysiske
erfaringen som eleven er en del av, der simulerende gester som gir liv til representasjoner
synes å spille en stor rolle. Jeg skal derfor belyse følgende spørsmål i denne delen: Hvordan
tar metaforiske gester plass som en del av sosiokulturell læringsteori?

6.4.1 Gestenes rolle i begrepsdanning
Læring i både kognitiv teori og sosiokulturell teori innebærer å se noe nytt som vi ikke kan i
lys av noe vi kan, for eksempel metaforer. De to perspektivene har allikevel ulik forklaring,
og jeg gir her en kort beskrivelse. Å bruke metaforer for å forstå ukjente fenomener er en
tilnærming som flere kognitive studier finner (diSessa, 2014). Gentner & Smith (2012)
poengterer for eksempel hvordan forskere gjennom historien har brukt metaforer for å
forklare uventete oppdagelser - i mangel av et relevant kompleks å plassere den nye
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oppdagelsen i bruker de metaforer som for eksempel "løv som svirrer rundt i vinden" om
molekylær bevegelse. Vi sammenlikner følgelig med noe som det virker rimelig å bruke - noe
som likner. Med kognitiv tilnærming til læring er dette en mental prosess, der inntrykk blir
systematisert i forhold til kunnskap som vi har fra før. Vygotskij (2008) forklarer på den
annen side metaforer som en systematisering av begreper.
Å bruke metaforer for å forstå nye tema kan ses i lys av det Vygotskij kaller "loven om
begrepenes ekvivalens": Alle begreper kan beskrives ved hjelp av andre begreper på utallige
måter (Vygotskij, 2008, s. 175). Det er derfor i samtalen læring skjer med sosiokulturell
tilnærming, og samarbeid er en gunstig situasjon for å prøve seg frem med å beskrive nye
begreper ved hjelp av ord som elevene allerede kan. Denne tilnærmingen blir gjerne
beskrevet som forhandling om mening (Furberg & Arnseth, 2009) eller oversetting fra
spontanbegreper til vitenskapelige begreper (Furberg et. al, 2013). Som jeg diskuterer
ovenfor tilfører imidlertid metaforiske gester noe til den umiddelbare konteksten i tillegg til
de verbale metaforene. Kan vi da si at læring av vitenskapelige begreper er en oversettelse
mellom begreper? Å lete etter metaforer som kan beskrive et nytt begrep kan betegnes som
improvisering med spontane begreper - elevene prøver seg for eksempel frem med uttrykk
som "blande" om "reduksjonsdeling" i episode 1. Elevenes tale kunne på den måten blitt
tolket som en oversetting fra en metafor. Metaforen er på den annen side også en del av en
fysisk praksis.
Det har i tidligere forskning vært fokus på fysisk praksis som del av begrepsdanning. Furberg
et.al (2013) understreker at forhandling om mening i begreper ikke kan isoleres som en
verbal aktivitet, men må ses i sammenheng med den aktiviteten eller praksisen som foregår
rundt representasjonen. Forskerne anerkjenner i så måte at begrepsdanning er en handling
som må innebære mer enn tale - den har også en fysisk side. Når det gjelder den fysiske siden
- praksis - er potensialet for meningsdanning i stor grad forklart som en aktiv undersøking av
representasjonen i form av peking og tale. Verdien av aktiviteten blir videre forklart som en
stimulering til samtale. Her blir elevenes peking på to diagrammer tolket som felles
orientering om samtaleobjekt, som stimulerte til å "oversette" det spontane språket til elevene
til vitenskapelige termer (Furberg et.al. 2013).
Den aktive bruken av simulerende gester som kommer frem i mitt prosjekt danner imidlertid
et bilde av den fysiske utforskingen av representasjonen som mer enn en form for samtale; å
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improvisere seg frem med spontane begreper for å forklare et nytt begrep innebærer også
improvisering med gester, og gestene har en egen betydning - de er ikke gjenspeiling av
ordet. Vi kan bruke et eksempel fra episode 3 for å belyse dette. Her kan vi se hvordan
elevene prøver seg frem med hvilken betydning vitenskapelige begreper kan ha gjennom små
sekvenser av tale og simulerende gester: Ninas simulering på skjermen av kromosomer som
flyttes til mor og far blir fulgt opp av Christoffer som gir hennes simulering navnet meiose.
Det vitenskapelige begrepet meiose blir forbundet med mer enn et spontanbegrep; Nina har
laget en liten historie med sin gest som sammen med skjermbildet sier langt mer enn hennes
tale, som lyder "se hun har de klærne, som får liksom den, og han". Her kommer det tydelig
frem at sense er en del av den betydningen som skapes; gest, tale og representasjon får
betydning i lys av hverandre. Vi kan også se i kjølvannet av dette narrativet hvordan
Christoffer med sine hender simulerer hvordan skuldrene vokser, og med den bevegelsen har
han skapt narrativet om begrepet mitose. Tilsammen har vi her to historier: en om meiose
som innebærer å flytte røde kromosomer til mor, og en om mitose som forteller at skuldrene
vokser. Den dialogen som simulerende gester er en del av antyder at aktivitet rundt
representasjoner kan forstås som meningsfull i seg selv - gesten betyr noe mer enn
henvisning til representasjonen. Den kan heller ikke karakteriseres som en gjenspeiling av
ord, fordi den har kvaliteter som ordet ikke har - gesten er kinestetisk bevegelse og bringer
derfor med seg en fornemmelse av bevegelse som er fysisk - den vekker til live en erfaring i
eleven (Streeck, 2009). Elevene danner på den måten ny erfaring i den umiddelbare
konteksten med sine gester. En slik tolkning av elevenes begrepsdanning er i tråd med
Vygotskij sitt begrep sense; sense er alt i bevisstheten som kan relateres til det ordet
uttrykker. Avledet av denne tanken må også umiddelbar kontekst være en del av sense
(Vygotskij, 1987b, i Rey, 2011). Et vitenskapelig begrep får på den måten sin mening på nytt
i enhver kontekst. Det betyr at fysisk praksis alltid er en del av en kontekst, her og nå, og
ikke bare tilstede som minner i et spontanbegrep eller metaforer.
I konteksten med representasjonen og de simulerende gestene til eleven lever fortid og nåtid
sammen - vi kan ikke unngå å være en del av fysisk praksis, heller ikke en læringsomgivelse
med læremidler og hverandre. Begrepenes ekvivalens vil derfor ikke bare bety en leting i et
eksisterende nettverk av ord som elevene kan fra før - ordene får nye betydninger for eleven,
og nettverket er derfor i endring i den umiddelbare konteksten - et begrep vil på den måten få
ny betydning igjen og igjen. Den semantiske betydningen av et ord har følgelig ikke bolig i
ordet selv, men får mening parallelt med vår orientering i verden (Roth & Jornet, 2016). I lys
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av denne diskusjonen kan vi se de metaforiske gestene som en del av et sosialt og materielt
felt som gir liv til nye begreper. Denne tilnærmingen er i tråd med det Goodwin (2000)
betegner som semiotiske felt, også kalt sense-giving field i 2 generasjons tolkninger av
Vygotskij (Roth & Jornet, 2017).

6.4.2 Elever omskaper medierende verktøy
Representasjonene som elevene bruker i denne casen kan betegnes som medierende verktøy.
I review er studien til Furberg og Arnseth (2009) et eksempel på forskning som legger vekt
på verktøyet og hvordan det hjelper elever til å snakke om faglige tema på et høyere nivå enn
de ville ha fått til uten. Her beskrives med andre ord to ulike typer verktøy; det språklige, og
det visuelle. Forskerne beskriver videre hvordan verktøyet hjelper elever til å danne mening. I
denne studien skiller de i så måte ikke mellom ordenes leksikalske mening og sense, som kort
kan beskrives som det innholdet som hvert individ legger i et begrep som del av kontekst og
tidligere erfaring (Säljö, 2000). Avledet kan vi da si at representasjonen forstås som et middel
til å lære vitenskapelige begrepers leksikalske mening. Da blir tegnet - eller ordet, en
gjenspeiling av verden som representeres av læremiddelet, og representasjonen blir årsak til
elevens tolkning - en beholder for erfaring.
Säljö (2000) poengterer imidlertid, hvordan Vygotskij så ordenes betydning som en del av
handlingen, og at ordenes lokale innhold (sense) kan innebære stor oppfinnsomhet - det kan
være et stor spenn mellom ordenes sense og mening, og samtaler som går rundt en
representasjon er derfor ikke nødvendigvis i tråd med en leksikalsk mening, men er farget av
tidligere erfaringer og den konteksten elevene befinner seg i (Säljö, 2000). Jeg har i løpet av
dette prosjektet beskrevet hvordan gester kan forstås som en del av begrepenes sense. Når
elevene bruker de visuelle hjelpemidlene til å gi mening til vitenskapelige begreper er deres
gester med på å tilpasse og utvide representasjoner i tråd med den oppgaven de står ovenfor.
Her kommer det spesielt tydelig frem hvordan elevene gir liv til begrepene mitose og meiose
ved å simulere bevegelse inn i representasjonene. I tråd med Vygotskij sin beskrivelse av
begrepsdanning kan vi se hvordan ordet ikke bare er et symbol for et bestemt innhold, men de
improviserer med egenskaper som de tror kan kjennetegne fenomenene mitose og meiose.
De egenskapene som kommer frem gjennom verktøyet er i denne prosessen ikke lagret i
verktøyet, men er i utvikling i dialogen mellom elevene og verktøyet. I episode 2, der Martin
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lager en ny illustrasjon over den som eksisterer foran dem er et tydelig eksempel på hvordan
elevene endrer på representasjonen for å beskrive betydningene i et begrep. Jeg har i teori
beskrevet hvordan medierende verktøy kan forstås på forskjellige måter. Säljö (2000)
beskriver medierende verktøy som en bro mellom oss og verden, og på den måten er
verktøyet i stor grad også vår tenkning. På tross av oppmerksomheten rundt sense - begrepet
blir verktøyet altså forstått som noe som står imellom eleven og verden, og verktøyet blir på
den måten overstyrende for hvordan vi betrakter nye fenomen. Wertsch (1998) tolker
verktøymetaforen som en så stor del av vår tenkning og våre handlinger at han stiller
spørsmål ved hvor vi skal plassere individenes agens. Denne tolkningen bringer i så måte
verktøyet opp som determinerende for individets handlinger. Hva skjer så med elevenes
egenvilje og kreativitet?
Mine funn synes ikke å støtte en hypotese om at elevene tolker begrepene mitose og meiose i
tråd med verktøyenes intensjoner, fordi vi kan se hvordan den simulerende gesten gjør
elevene til aktive produsenter av betydning til det semiotiske feltet. På det viset står eleven
heller i et transaksjonsforhold med representasjonen fremfor et påvirkningsforhold; vi ser
hvordan representasjonene blir hele narrativer i lys av elevenes interaksjon med gester. En
illustrasjon kan på den måten forstås som noe ubestandig; den er alltid på veg til å bli noe
annet, fordi elever skaper den om for å forstå den.
Elevene skaper, tilpasser og bebor omgivelsene for å løse sin oppgave, og vi kan følgelig ikke
tolke medierende verktøy som en bro mellom dem og en forståelse for begrepenes mening
(Streeck, 2009). Som Wertsch (1998) påpeker vil et medierende verktøy føre til endring i
eleven; å innføre et verktøy påvirker hele konteksten, og derfor også elevenes måte å
tilnærme seg et problem. Wertsch bruker scenemetaforen når han snakker

om denne

prosessen; en endring av den scenen der elevenes tenkning skjer fører også til endring i
elevenes tenkning. Den endringen det er tale om her er av typen innføring av et verktøy. Mine
funn foreslår imidlertid at elevene selv er en del av denne endringen med gester som
simulerer bevegelse og forandrer på innholdet i representasjonene - elevene endrer scenen
som de selv står på.
På grunn av denne karakteren som gester har er gestene ofte betraktet som et medierende
verktøy i seg selv - gesten er del av det semiotiske feltet og kan derfor betraktes som en form
for representasjon, eller virtuell modell (Streeck, 2009). Gester og medierende verktøy har
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noen fellestrekk; en gest er synlig for meg og deg, og vi bruker til og med illustrasjoner
tegnet opp av gester flere ganger, noe som vi ser eksempel på også blant mine funn. Samtidig
har de også en egenskap som representasjoner ikke har; de er en del av vår kropp. Gester er
væren og verktøy på en gang. Den er væren i kraft av å være en kinestetisk bevegelse og en
utforskende tilnærming til den materielle verden. Den er verktøy i form av bevegelse som gir
semiotisk betydning til et delt felt. Som deler av det semiotiske feltet vil både gester som
væren og gester som semiotisk tegn få ny betydning i konteksten. Dette kan ikke betraktes
som et påvirkningsforhold over tid, men en kontinuerlig dialog mellom gester, egen
opplevelse av bevegelse, verktøy, andres gester og tale. Medierende verktøy i alle former er
således som livet selv - på veg fremover.

6.4.3 Praktiske implikasjoner
Elevenes aktive bruk av gester over representasjonene former det rommet der elevene
samarbeider. I teorikapittelet beskriver jeg også hvordan koordinering med kroppen kan være
av stor betydning når vi samarbeider; refleksiv oppmerksomhet er en betingelse for at
elevenes gester, tale og representasjonen kan fungere som en sekvensiell struktur (Goodwin,
2000). I episode 2 kan vi se et eksempel på hvordan en sekvensiell struktur blir brutt når et
nytt objekt blir bragt inn i konteksten.
I episode 2 er vi vitne til et skifte av orienteringspunkt, der delt rom går fra å være et område
rundt bordet mellom tre elever til et lite område på skjermen (McNeill, 2005). Når en
datamaskin innføres i konteksten blir det delte rommet mindre, og bare Martin og Synne får
plass omkring maskinen, som får rollen som felles orienteringspunkt. Tredjemann mister
muligheten til å delta rundt et felles objekt - hun kan ikke undersøke det fysisk, og deltar
ikke lenger i den felles samtalen som hun i utgangspunktet tok initiativ til. Dette skiftet
indikerer at samtale i stor grad har fysisk interaksjon som motor - når vi ser læring som en
fysisk undersøking og tilpasning av omgivelsene får det konsekvenser for hvordan vi forstår
elevenes samarbeid (Streeck, 2009).
Å planlegge bruk av representasjoner i klasserom bør derfor handle om mer enn en vurdering
av kvaliteter ved innholdet i representasjonen.
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I tidligere forskning på representasjoner har en vært opptatt av representasjonens modalitet
(Ainsworth, 2006). En har forsøkt å finne svar på hvilke stimuli som fører til konseptuell
endring, og sett på hva som gir best effekt av lyd og visualiseringskombinasjoner, eller
kombinasjoner av tekst og bilde. Funn og teoretiske implikasjoner fra min studie indikerer
imidlertid at en representasjon får betydning som delt rom (McNeill, 2005), og en vurdering
av potensiale for å dele representasjonen bør derfor inkluderes.
Samtidig er elevene aktive medskapere av representasjoner, og åpning for å spille ut
simuleringer med kroppen synes å være en egenskap ved representasjoner som er vesentlig.
Her ligger det et potensiale for design av læringsmiljø som inviterer elevene til
medskaping av representasjoner. Hvordan kan vi tilrettelegge for elevenes egen
dramatisering av konsepter?
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7 Konklusjon
I diskusjonen trer det frem et bilde av elever som aktive medskapere av representasjoner. Den
formen for gest som oftest opptrer kan karakteriseres som en simulerende gest, og den blir
gjerne brukt på representasjoner - elevene simulerer bevegelse inn i bildet de har foran seg,
og gesten er således koblet til de materielle omgivelsene. Dette forholdet gjelder både for
statiske og animerte representasjoner, fordi elevene tilfører bevegelse når de trenger det,
uavhengig av representasjonsform. Den er således forbundet med læringsprosessen fremfor
visualisering av kunnskaper som elever har.
Den simulerende gesten kan samtidig karakteriseres som en utvidende gest, på grunn av dens
karakter som modifiserer av illustrasjoner. Disse to formene for metaforiske gester blir ofte
forbundet med visualisering av en erfaring. Den erfaringen elevene har om dette temaet er
imidlertid marginalt. Andre studier har funnet gester som visualiserer en profesjonell faglig
erfaring. I denne studien finner jeg gester som viser til umiddelbar erfaring fra representasjonene elevene nettopp har sett, og erfaring som kroppslig hukommelse. Vi kan følgelig
konkludere med at gester fungerer på ulike grunnlag. Felles for gestene jeg finner er
tilknytningen til omgivelsene: gestene samspiller med representasjoner - både elev og
representasjon er mottakere av informasjon, og representasjoner og gester står således i et
dialektisk forhold til hverandre og får mening som en helhet.
Både den simulerende gesten og den utvidende gesten får en rolle i elevenes arbeid med å
sammenlikne konseptene mitose og meiose. Compare & contrast oppgaven er basert på
sosiokulturell tilnærming til læring og det er således begrepene mitose og meiose som er
læringsmålet for dette opplegget. Fordi elevene er på et tidlig stadium i sin læringsprosess
kan vi betrakte de begrepene de bruker som pseudobegreper; vitenskapelige begreper som de
ennå ikke har fylt med innhold. Å sammenlikne mitose og meiose innebærer derfor først en
beskrivelse av hva som karakteriserer hvert begrep, en prosess som blir beskrevet som å
skape noveller om et begrep. I denne studien blir det klart at disse karakteristikkene i stor
grad er visuelle fortellinger med gester og representasjoner som trer frem på ulike måter
avhengig av hvilken representasjon elevene bruker og hvor i læringsprosessen de befinner
seg. Det som i tradisjonelle sosiokulturelle studier gjerne karakteriseres som turtaking i
samtale trer frem som kroppslig turtaking, der elevenes pekegester, simulerende gester og
representasjoner er deltakere i dialogen. Vi kan se hvordan gester får mening i lys av
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hverandre og representasjonene. Samarbeid og dialog er fysisk koordinering såvel som
samtale.
De teoretiske implikasjonene som avledes av min diskusjon har allerede blitt antydet i
konklusjonen ovenfor. Sosiokulturelle studier har i stor grad fokusert på samtalen. Jeg finner
imidlertid støtte både i empiri og teori for å inkludere et større spekter av elevenes gester inn i
analyse, og den simulerende og utvidende gesten fremtrer som spesielt interessant i forhold
til naturfagsundervisning. Med utgangspunkt i Vygotskijs begrep sense er betydningen av et
begrep et stort nettverk av betydninger, der alt som er tilstede i bevisstheten farger begrepet.
Med sensebegrepet blir det klart at vi ikke kan studere elevenes læring av begreper som
oversetting mellom spontane og vitenskapelige begreper alene - når alt som er tilstede i
bevisstheten har mening vil også den umiddelbare konteksten være del av sense. Som vi ser
av empiribeskrivelsen over er elevenes leting etter betydningen av begreper en felles fysisk
utforsking av representasjoner, der eleven også utvider representasjonens kvaliteter med
simulerende gester. Gestene har semiotisk betydning, og derfor også del av sense.
Elevenes bruk av simulerende gester har implikasjoner for hvordan vi kan forstå en
representasjon som medierende verktøy. I sosiokulturell teori har medierende verktøy blitt
forstått som en bro mellom eleven og elevens tenkning. Metaforen "bro" indikerer at vi
forstår verden via representasjonene. Mine funn støtter ikke en slik tanke - elevene gir
kvaliteter tilbake til representasjonene, og forholdet mellom verktøy og menneske må derfor
forstås som dialektisk - elever er i dialog med representasjonene, og verktøy er derfor alltid
under utvikling etter elevenes behov og erfaringer.
I innledningen stiller jeg spørsmål om vi kan snakke om læring uten en kropp. Gjennom disse
sidene har bildet av en fysisk undersøkende elev trådt frem. Begrepsdanning er ikke bare en
handling med ord, men en fysisk utforsking og tilpasning av de materielle omgivelsene.
Elevene begriper verden med hendene og gjennom dem, blir konseptene mitose og meiose til
historier. Jeg håper innsikten fra denne avhandlingen kan bidra til en større oppmerksomhet
omkring elevenes bevegelser og hva de betyr for deres læring.
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8 Vedlegg / Appendiks
8.1 Jeffersons retningslinjer for transkripsjon
[]
=
?
:
(.)
[…]
-((Italics))
Courier

Text in square brackets represents clarifying information
Indicates the break and subsequent continuation of a single utterance
Rising intonation
Indicates prolongation of a sound
Short pause in the speech
Utterances removed from the original dialog
Single dash in the middle of a word denotes that the speaker interrupts herself
Double dash at the end of an utterance indicates that the speaker’s utterance is incomplete
Annotation of non-verbal activity
Verbatim reading from screen (typed text)

(Jefferson, 2004).
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8.2 Resonneringsoppgave om mitose og meiose
Celledeling betegner prosessen som skjer når en celle deler seg til to nye celler.
Celledelingen finnes i to former; mitose (vanlig celledeling) og meiose (reduksjonsdeling).
Mitose må til for at en kropp skal vokse, eller for å erstatte celler som er blitt ødelagt.
Meiose foregår når kjønnsceller dannes. Det er noen likheter og noen forskjeller mellom
de to celledelingsprosessene. I denne gruppeoppgaven skal dere redegjøre for de to
ulike formene for celledeling.
Oppgaveformulering:
Ta utgangspunkt i oversikten over de to celledelingsprosessene som står på arket dere har
fått utdelt.
a) Beskriv trinnvis hvordan vanlig celledeling (mitose) foregår.
b) Beskriv trinnvis hvordan reduksjonsdeling (meiose) foregår.
c) Diskuter og skriv ned hva dere mener er de viktigste forskjellene mellom de to
prosessene.
En del av oppgaven er å bruke ulike kilder som grunnlag for drøftingen og beskrivelsene
deres. Bruk følgende kilder:
•

Lærebøker:
o Eureka s. 8-11

•

Nettbaserte kilder:
o Tellus:
§ http://lokus123.lokus.no/static/flashEmbedder.jsp?contentItemId=3770
2931&selectedLanguageId=1&title=Celledeling
o Viten.no:
§ http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A42241581B892-15A9-626C-00000A2341CD&tid=1717509&grp=
§

http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A42241581B892-15A9-626C-00000A2341CD&tid=1717564&grp=
o Forskning.no:
§ http://intern.forskning.no/arnfinn/kromozoomflash/kromozoom_nonpo
p.html
o Bioteknologinemda:
§ http://www.bion.no/temaer/arv-og-genetikk/for-skoler/
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8.3 Tabell over undervisningssekvenser
Table 1
Teaching sequence over four weeks
Date
26.02

03.03

06.03

Duration,
min
120

60

120

Topic

Activities

Learning resources

Technology used

Structure of Cells

Recap of previous

Newton

Interactive

knowledge

Documentary

whiteboard

Educational documentary

Task sheet

PC

Group work: structures of

Textbook

IPAD

cells and their functions

Viten.no

Environmental

Teacher introduction

Power Point

Interactive

and genetic

Group work: types of

Task sheet

whiteboard

variation

variation

Viten.no

Genes and

Teacher introduction on

Power Point

Interactive

chromosomes

genes, chromosomes,

Viten.no

whiteboard

genotype and phenotype

Textbook

PC

Group tasks on the structure

Copied articles from

IPAD

of chromosomes and Punnet

other resources

Square
10.03

60

Genetic diseases

Teacher introduction on

Power Point

Interactive

genetic diseases

Viten.no

whiteboard

Group task on genetic

Internet resources

PC

variation and genetic

Textbooks

IPAD

Teacher introduction on

Power Point

Interactive

mitosis and meiosis

Viten.no

whiteboard

Group task on mitosis and

Task sheet

PC

meiosis

Textbooks

IPAD

diseases
12.03

17.03

120

60

Cell division

Revision

Revision of mitosis and

Power Point

Interactive

meiosis and Punnet Square

Viten.no

whiteboard

Group task on dominant and

Task sheet

PC

recessive genes
20.03

120

IPAD

Genetic

Whole class teaching and

Power Point

Interactive

engineering and

group activities

Viten.no

whiteboard

summary of the

Copied pages from

IPAD

project

other textbooks
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8.4 Brev til foreldre og elever

Til lærer/foreldre/elever i 10A. klasse ved xx skole

Oslo, 23. januar 2014

Samtykke om deltakelse i forskningsprosjektet «ARK&APP: Bruk av
læremidler i norsk grunnutdanning».
xx skole har sagt ja til å delta i forskningsprosjektet «ARK&APP: Bruk av læremidler i norsk
grunnutdanning». Dette brevet er en forespørsel til deg/dere som foresatt(e) om samtykke til at ditt/deres
barn deltar i prosjektet. Prosjektet skal undersøke sammenhenger mellom hvordan barn og ungdom lærer
ved hjelp av digitale og analoge læremidler på skolen. Et team som består 2-4 personer vil være tilstede i
hver studie. Hensikten er å få større innsikt i hvordan lærere og elever sammen kan utnytte læremidler på
en bedre måte. Hele prosjektet består av 12 ulike studier som vil bli gjennomført i perioden fra 1.3 201331.12 2015. Vi vil studere fire ulike skolefag: matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Prosjektet
er finansiert av Utdanningsdirektoratet, og er et samarbeid mellom Universitet i Oslo og Universitet for
miljø og biovitenskap på Ås.
Prosjektet ved xx skole vil følge undervisning i naturfag i en periode på ca. 4 uker i perioden fra
uke 9 til uke 13 i 2014. I tillegg til ordinær observasjon ønsker vi å gjøre intervjuer og videoopptak av
hvordan elever arbeider. Vi vil også utføre tester laget i samarbeid med lærerne i faget vi studerer. I
intervjuene vil vi spørre om skolefaglige temaer og om erfaringer med bruk av ulike typer læremidler i
undervisning og læring. Vi er ikke ute etter riktige eller gale svar, men ønsker å forstå hvordan elever og
lærere arbeider.
All informasjon som blir samlet inn vil bli lagret på et eget dataområde til Universitetet i Oslo der
kun forskerne som deltar i prosjektet har innsyn. Alle papirdata oppbevares nedlåst med samme
begrensning i innsyn. Gjennom deltakelse i dette prosjektet har du/dere til enhver tid rett til innsyn i det
datamaterialet som er samlet inn om ditt/deres barn, og du/dere kan be om at det skal slettes dersom
du/dere måtte ønske det.
Videre ønsker vi tillatelse til å nytte noe av bildematerialet, intervjudata og enkelte videoopptak
(audiovisuelt materiale) som illustrasjoner i vår forskningsformidling slik som doktoravhandlinger,
fagartikler, foredrag eller presentasjoner av ARK&APP-prosjektet på web og via andre mediekanaler.
Dette vil være bilder/opptak av elever som arbeider sammen som kan illustrere generelle
læringsteoretiske poeng. Elevens navn vil ikke fremkomme i presentasjoner av datamaterialet og
prosjektet. Enkeltelever kan for øvrig ikke gjenkjennes i presentasjoner av datamaterialet og prosjektet,
med unntak av via ansikter, dersom de benyttes i illustrasjoner. Video/lydopptak (med unntak av
illustrasjonene) slettes og øvrig datamateriale anonymiseres innen 19/08/2018.
Alle elever skal delta i undervisningsprosjektet, men det er frivillig å delta i forskningsstudien.
Eleven kan når som helst trekke seg fra studien uten å begrunne dette nærmere. Vår rolle som forskere
innebærer at vi er underlagt strenge etiske regler for hvordan datamaterialet kan brukes. Materialet vil bli
behandlet konfidensielt, og vil kun benyttes til forskningsformål.
Vi håper foresatte/elev vil gi oss den nødvendige tillatelse ved å undertegne og returnere svararket
(side 2). For nærmere spørsmål kan du/dere kontakte Anniken Furberg.
Med vennlig hilsen
Anniken Furberg

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Universitetet i Oslo
Tlf.: 22 84 49 14
anniken.furberg@ils.uio.no
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8.5 Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring
Jeg/vi har lest informasjonen om ARK&APP-prosjektet som gjennomføres som en integrert del
av naturfagsundervisningen på NN skole. Jeg/vi er kjent med at den frivillige deltakelsen i
forskningsprosjektet innebærer dokumentasjon ved hjelp av videoopptak, intervjuer, stillbilder
og innsamling av elevenes arbeidsprodukter.
Vennligst kryss av:
1) Mitt/vårt barn kan delta i forskningsprosjektet, dersom han/hun selv ønsker det:
Ja, jeg samtykker
Nei, jeg samtykker ikke

2) Materialet mitt/vårt barn medvirker i og produserer kan også brukes som illustrasjoner i
fagartikler, foredrag og presentasjoner på web og via andre mediekanaler knyttet til
formidling av ARK&APP-prosjektet. Navn skal ikke knyttes til illustrasjonene, men
elevenes ansikter vil fremkomme:
Ja, jeg samtykker
Nei, jeg samtykker ikke

Elevens navn:_________________________________________ Klasse:
Foresattes underskrift:
Sted: ___________________________________ Dato:
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