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DEL I 

Ett ord och dess betydelse 

Daniel Pettersson & Linda Magnusson

Mitt språks gränser är mitt universums gränser
(Ludwig Wittgenstein)

Legenden om Faustus och hur han ingår en pakt med djävulen i formen 
av Mefistoles är en av de mera spridda myterna inom den västerländska 
kulturen. Legenden har getts en rad olika former, men den kanske mest 
kända är den som legenden ges i Johann Wolfgang Goethes versdrama 
Faust. I inledningen till detta drama har en djupt desillusionerad Faust 
just återkommit till sin skrivkammare efter en promenad där han åtföljts 
av en pudel vilken följt med honom in i skrivkammaren. Faust jobbar 
med en översättning av Johannesevangeliet, men han har inte kommit 
speciellt långt för han har kört fast redan i den inledande meningen 
som i den senaste svenska nyöversättningen lyder: ”I begynnelsen fanns 
Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud” (Johannesevange-
liet, 1:1). Begreppet ”ord” i detta sammanhang är en översättning från 
grekiskans ”logos”, vilket kan betyda just ord, men det kan också be-
tyda tal, berättelse, beräkning eller förnuft. Utifrån en inre logik som 
utarbetats inom arbetet med att översätta Bibeln till och mellan olika 
språk är denna början på Johannesevangeliet en parafras på Bibelns 
själva inledning. I Första Moseboks första kapitel står det i den senaste 
bibelöversättningen att läsa: ”Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev 
till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud 
kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt” (Första Moseboken 
1:3-5). Faust dilemma är att han inte vet vilket ord han ska använda för 
att ge rättvisa åt det som aposteln Johannes vill förmedla med sin inled-
ning utsaga. Det är visserligen så att Johannes använder ”logos”, men 
samtidigt är det ju en anspelning på hur Gud skapade världen och då 
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borde man kanske utgå från begreppet ljus istället, funderar Faust. Faust 
prövar sig fram med ett antal olika översättningar vilka baserar sig på 
Luthers ursprungliga översättning, men utan att bli helt nöjd fastnar 
hans ögon på pudeln som följt honom in i arbetsrummet och där, mitt 
framför hans ögon förvandlas pudeln till djävulen, varpå Faust utropar 
de idag allmänt använda orden, fast de idag getts ett annat innehåll och 
utvecklats mot ett nytt håll, ”Ah, det var alltså pudelns kärna!”. Med 
detta börjar sedan själva dramat som handlar om kampen om Faust själ. 
 Varför börja en introduktion till hur social kommunikation som be-
grepp kan förstås med denna långa beskrivning? Svaret är relativt enkelt: 
det handlar om att visa att hur ord används för att beskriva och inrama 
olika fenomen på inga sätt är enkelt eller givet på förhand. I stället är det 
så att ord och begrepp hela tiden förändras och ges annorlunda innehåll. 
I själva verket är detta med hur ett begrepp skapas och hur det relateras till 
ett fenomen en helt central fråga inom mycket av den samhällsvetenskap-
liga forskningen och har så varit sedan den franske lingvisten Ferdinand 
de Saussure (1857-1913) utarbetade en dikotomi (uppdelning) mellan 
signifiant och signifié, vilket i korthet innebär att det finns en skillnad 
mellan tecknet och det betecknade, uttrycket och innehållet. På så sätt 
är det inte fullt så enkelt som att social kommunikation finns bara för att 
vi har ett begrepp för det, lika lite som att ett fenomen inte finns bara för 
att vi inte har ett begrepp för det. Istället finns det hela tiden en växel-
verkan mellan det vi upplever och hur vi betecknar det vi upplever. 
Förändras våra upplevelser förändras begreppet, och om våra begrepp 
förändras, förändras då också våra upplevelser? Om detta finns det en 
rad tankar och idéer. 
 Den brittisk-österrikiske filosofen Ludwig Wittgenstein menar att 
förståelse av vår omvärld är beroende av att vi har begrepp för det vi  
vill uttrycka. Det krävs också att vi har en gemensam förståelse av  
dessa begrepp för att vi ska förstå varandra och kunna föra en dialog 
om fenomenen vi upplever omkring oss. Dessa begrepp är inte statiska 
och oföränderliga utan de förändras ständigt genom att nya skapas eller 
att gamla begrepp ges ny innebörd. Ett sådant begrepp är social kom-
munikation vilket skapats för att få ett gemensamt språkbruk kring ett 
upplevt fenomen. En rakt motsatt uppfattning redovisas av den ungersk-
tysk-brittiske naturvetaren och kunskapsfilosofen Michael Polanyi som 
utifrån begreppet tyst kunskap menar att vi kan veta mycket mer än det 
vi kan säga. Denna första del av denna bok skulle kunna sägas röra sig 
mellan dessa båda motpoler vad det gäller att inrama social kommu-
nikation som begrepp och företeelse – naturligtvis är det viktigt att ha 
begrepp och nå samsyn kring dessa begrepp, men det är också viktigt 
att tillerkänna aktiva förskollärare en professionalitet i de upplevelser 
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av olika fenomen de bär med sig och utvecklar under ett yrkesliv. På ett 
sätt skulle man kunna säga att alla de tre kapitel som följer i den första 
delen erbjuder förskollärare en möjlighet att sätta ord på en tyst kunskap 
som finns förborgat i professionen. Kanske kan vi rent av prata med  
Polanyi där han beskriver det som att vi genom kroppens ”utsträckthet” 
ges möjlighet att såväl intellektuellt som praktiskt forma ett tolkat uni-
versum varvid vår tysta kunskap ges uttryck i hur vi handlar och agerar. 
 Det kan sägas direkt – social kommunikation är inget vedertaget  
vetenskapligt begrepp. Istället har det formulerats inom en praktik för 
att skapa förståelse för ett upplevt fenomen samt skapa en gemensam  
kommunikationsmöjlighet bland verksamma pedagoger för att kunna 
samtala om ett upplevt fenomen. Begreppet kan på så sätt sägas ha upp-
stått ur en professionell tyst kunskap vilket nu alltså formas och inramas 
genom ett begrepp. Det som på så sätt studeras i denna del är hur ett, med 
Sausurres ord, upplevt signifié (innehållet) ges ett signifiant (uttrycket/ 
begreppet). På så sätt blir begreppet social kommunikation särskilt 
intressant att studera och följa inom förskoleverksamheten i Gävle kom-
mun. Begreppet har inom verksamheten getts spridning och det har ock-
så formulerats ett specifikt projekt vilket berör och cirklar kring begrep-
pet. Inom projektet har det förts ett flertal diskussioner på nätverksmöten 
och seminarier kring vad social kommunikation innebär och vilken  
funktion begreppet kan tänkas ha för att få en ökad förståelse för för-
skolans funktion och uppdrag. 
 Texterna som presenteras i del I är alla studier vilka genomförts för 
att få en ökad förståelse av vad som inbegrips inom begreppet och hur 
det kan uppfattas av verksamma förskollärare inom Gävle kommuns 
verksamheter. Studierna är viktiga av flera skäl. För det första är det 
så att det alltid är intressant att studera hur yrkesbegrepp formuleras 
och vilken mening de ges för att öka förståelsen kring en verksamhets 
uppdrag. För det andra är det av intresse att studera hur en verksamhet 
själv reflekterar kring sin verksamhet och utifrån detta skapar begrepp 
anpassade för att möjliggöra en reflektion och självförståelse, vilket i en 
förlängning kan leda till kvalitetshöjningar och bättre måluppfyllelse. 




