
Förskolans kommunikationsmiljö
Betraktelser och reflektioner kring 

Gävle förskolors kommunikativa möjligheter

LÄRARUTBILDNINGENS 
SKRIFTSERIE 

8

Daniel Pettersson och Linda Magnusson (Red.)



25

Social kommunikation:  
om att göra ett begrepp pedagogiskt

Ann-Louise Bäck & Sigrid Egebrand

Kapitlet som presenteras här är en förkortad version av den uppsats 
de gemensamt författat på avancerad nivå inom ämnet pedagogik  
(91-120 högskolepoäng) vilken framlagts vid Högskolan i Gävle. 

Inledning

Men vem ska trösta Knyttet med att säga som det är:  
stig in och säg god afton så att de SER att du är här 

(Tove Jansson) 

Svensk förskola har idag enligt Skolverket 83 procent av alla barn i 
åldrarna 1-5 år inskrivna i sin verksamhet. 102 400 personer är dess-
utom yrkesverksamma i densamma. Det är med andra ord så att för-
skolan är en stor verksamhet som inbegriper ett stort antal människor, 
om man dessutom lägger till föräldrar, mor- och farföräldrar och andra 
släktingar inser man snart att de flesta på ett eller annat sätt har, eller 
har haft, en relation till förskolan. De som arbetar i förskolan har som 
uppdrag att lägga grunden till ett livslångt lärande inom flera områden 
av barns utveckling och kommande liv. Betydelsebärande områden är 
språklig förmåga och socialt samspel. Dessa två områdens utveckling 
har visat sig vara av stor betydelse för hur barnets fortsatta liv kommer 
att utvecklas (se bl.a. Forster & Schad, 2014). De första åren i förskolan 
infaller under en period i barnens liv där förmågor förändras och för-
finas på ett tydligt sätt. För flera barn är förskolan dessutom den första 
stora arena utanför hemmet där barnet självt ska klara av att göra sig 
förstådd och förmå att skapa sig en egen fungerande kommunikation. 
Det är en tid då mycket av de sociala grundläggande samspelsreglerna 
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utvecklas. Till sin hjälp under sina dagar på förskolan för att finna och  
finslipa dessa grunder finns kamrater, personal och en miljö som är möjlig 
att anpassa efter barngruppen eller det enskilda barnet. Personal på för-
skolan har som en av sina främsta uppgifter att tillsammans med hemmet 
stödja de små barnen på sin väg mot att bli självständiga och trygga 
individer. Dessa professionella pedagoger, ofta med lång erfarenhet 
av barn i åldrarna 1-5 år, är kanske de som först och främst kan identi-
fiera och uppleva svårigheter som uppstår i miljön, kommunikationen 
och i det sociala samspelet? Eventuellt ger dessa funderingar också ge 
upphov till kommande pedagogiska insatser.
 Denna studie har tillkommit för att undersöka frågor som: Hur kan 
ett begrepp som social kommunikation definieras och förstås av yrkes-
utövande förskollärare? Vad utgår förskollärare från för att kunna skapa 
en så utvecklande social och kommunikativ miljö som möjligt för alla 
barn? Vilka förmågor antas ha betydelse inom området social kommu-
nikation i förskolans värld?

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande

Studiens teoretiska utgångspunkt är inspirerad av det sociokulturella 
perspektivet, där centrala tankar är att lärande sker genom deltagande  
ch samspel. Den ryske pedagogen Lev Vygotskij (1978), har i sin forsk-
ning pekat på att människan redan från födseln är en social varelse. Han 
skriver, enligt Smidt (2010), att all utveckling sker på två plan: först på 
den sociala nivån och därefter på en individuell nivå. Utveckling sker på 
så sätt först mellan människor för att sedan ske inuti människor. Lärande 
och utveckling blir i detta inte samma sak, men är ändå något som sker 
i nära samspel med varandra (Smidt, 2010).
 Med utgångspunkt i Vygotskijs teorier angående det sociokulturella 
synsättet har Dysthe (2003) utarbetat sex centrala aspekter av lärande.

Dessa kan sammanfattas som:

 1 Lärande är situerat – fysiska och sociala kontexter och  
  situationer är en del av det lärande som sker

 2 Lärande är i huvudsak socialt – interaktionen med andra  
  är avgörande både för vad som lärs och hur det lärs

 3 Lärande är distribuerat – vi bär alla på olika kunskaper  
  som är nödvändiga för en helhetsförståelse

 4 Lärande är medierat – vi lär med hjälp av förmedling,  
  antingen av verktyg eller av personer
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 5 Språket är grundläggande i läroprocesserna – det består av  
  olika funktioner som att lyssna, samtala, härma och samverka

 6 Lärande är deltagande i praxisgemenskap – lärandet pågår 
  överallt och alltid    

 (Dysthe, 2003 s. 42-48).

Dessa sex aspekter kan sammanfattas i att lärande och kunskap kon-
strueras genom samarbete i den kontext deltagarna befinner sig i. Först 
sker detta i gemenskap och i sociala sammanhang för att därefter ta 
plats inom individen där det skapas och erövras som ett eget tänkande. 
Dysthe sammanfattar tankarna bakom inlärningsprocessen genom att 
skriva:

Språkets roll i läroprocessen kommer in här; att formulera 
sin spirande ämnesförståelse i ord, dela den med andra, få 
reaktioner och kunna dryfta vad man förstår och vad man 
inte förstår är väsentligt för lärandet (Dysthe, 2003 s. 51).

I studien undersöker vi om dessa aspekter av vad inlärning  är kan appli-
ceras som bearbetningsstöd av ett insamlat material gällande hur aktiva 
förskollärare tänker och resonerar kring social kommunikation och in-
lärning. Dessa inledande utgångspunkter används som en teoretisk an-
sats genom vår studie för att sätta in vår empiri i ett större sammanhang.

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare förstår och resonerar 
kring begreppet social kommunikation, samt att följa och dokumentera 
den process som leder fram till deras tankar och resonemang. Utifrån detta 
övergripande syfte formulerades två forskningsfrågor, vilka lyder: 

 Hur förstår förskollärare begreppet social kommunikation?

 Hur har denna förståelse tagit form i utvecklingsprojektet  
 som bedrivs inom Gävle kommun? 

För att svara på frågeställningarna behövde vissa etiska ställnings- 
taganden göras. Dessa innebar att tillstånd för genomförandet av studien 
var tvungen att godkännas av chefer och projektledning. Utöver detta 
har informanterna skriftligt och muntligt vid projektets start informerats 
om att enkätsvaren kan komma att ligga som grund för studier. Infor-
manterna har själva kunnat avgöra om de accepterat medverkan genom 
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att svara på enkäten och själva avgjort hur mycket de valt att skriva i 
enkätsvaren. Enkätsvaren har alla samlats in under anonymitet och läm-
nats i lådor efter avslutad föreläsning eller handledning. Allt material 
har hanterats konfidentiellt, vilket betyder att det inte framgår i svaren 
vem som svarat vad. Enkätsvaren har under studien förvarats i ett låst 
utrymme och kommer senare att överlämnas till en doktorand inom det 
övergripande kommunala projektet som sedan har möjlighet att använ-
da delar av materialet till en kommande licentiatavhandling.

 

Social kommunikation: ett begrepp flera betydelser

Begreppet social kommunikation används sedan tidigare inom flera an-
dra yrkesdiscipliner. Begreppet har historiskt varit vanligast förekom-
mande inom logopedi och psykologi. Eftersom vi intresserar oss för en 
pedagogisk förståelse av begreppet är styckena nedan en genomgång 
av hur vi tolkar skillnader och likheter i förståelsen av begreppet och 
på vilket sätt en pedagogisk förståelse kan skilja sig gentemot hur 
begreppet uppfattas och används inom logopedin och psykologin. 

Logopedins förståelse av begreppet social kommunikation

När vi genomför en systematisk genomgång av litteratur, artiklar och 
texter som avses att användas inom logopedin finner vi det svårt att hitta 
sådant som explicit behandlar social kommunikation. Istället är det mer 
vanligt förekommande att andra närliggande begrepp såsom kommunika- 
tion, samtal och pragmatik används. Därför är det först med Astrid 
Frylmarks bok Svårigheter med social kommunikation (Frylmark, 2013) 
som en definition av begreppet återfinns anpassat och tolkat för logo-
pediska sammanhang. Definition för social kommunikation formuleras 
på följande sätt:

Begreppet social kommunikation beskriver hur vi  
bemöter andra människor, kommunicerar med andra  
och vilket intryck vi förmedlar till andra  
(Frylmark, 2013 s.69).

Frylmark menar utifrån denna definition att social kommunikation 
handlar om de färdigheter som krävs i sociala sammanhang vilket inbe-
griper såväl verbal och icke-verbal kommunikation. För att förtydliga 
området ytterligare bryter hon dessutom ner förmågor vilka sägs ingå 
i social kommunikation i fyra olika domäner. Dessa är: språk, konsten 
att samtala, social kompetens samt att välja och organisera information. 
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Domänerna delas sedan in i ännu mer detaljerade färdigheter:

 1 Språk: förståelse – produktivt språk

 2 Samtalsförmåga: verbalt – icke-verbalt

 3 Social kompetens: social interaktion  
  – sociala sammanhang – förstå någons avsikt

 4 Välja och organisera information – ingen underavdelning  
  (Frylmark, 2013 s. 4).

Aspeflo (2015) är en annan logoped som försöker sig på att definiera be-
greppet social kommunikation. Aspeflo gör i en publikation en beskriv-
ning av sådant som anses vara ”milstolpar” i det lilla barnets utveckling 
av social kommunikation. Utifrån dessa görs sedan en beskrivning av 
konsekvenser som kan uppstå i samband med bristande social kom-
munikationsförmåga. En utgångspunkt som förs fram är de olika, ofta 
underförstådda, förväntningar som finns på barn och elever. Det gäller 
exempelvis förmågan att tala, förmågan att förstå språk och pragmatisk 
förmåga. Aspeflo formulerar detta som att:

Vi förväntar oss att eleven ska prata och förstå talat språk. 
Vi förväntar oss att eleven ska lyssna på oss, och följa 
instruktioner och uppmaningar. Eleven ska också kunna 
turas om och samspela med andra elever, och kunna ta 
emot hjälp likaväl som att hjälpa någon annan. Eleven bör 
kunna uttrycka sina behov och önskemål, kunna hälsa och 
ta kontakt med andra verbalt samt kunna säga nej, ställa 
frågor och berätta saker. När det gäller att föra ett samtal 
så tänker vi nog att eleven ska kunna följa de turtagnings-
regler som styr ett samtal, dvs. att man turas om att prata 
respektive lyssna, att man håller sig till sanningen, pratar 
lagom mycket och ger så mycket information till lyssnaren 
så att denne förstår vad man menar. Eleven förväntas förstå 
mimik, gester och kroppsspråk, och själv kunna använda  
sig av den icke-verbala kommunikationen för att förstärka 
och förtydliga sin kommunikation. Man förväntar sig nog 
också att eleven tittar lagom mycket på en när man pratar, 
och att eleven både kan påbörja, upprätthålla och avsluta  
ett samtal på ett adekvat sätt (Aspeflo, 2015 s.71).
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Det som skrivs relaterar individuellt till det enskilda barnet och dess 
förmågor respektive oförmågor. Den mångfald av förmågor som räknas 
upp visar på en stor komplexiteten i hur begreppet inramas och fylls 
med ett innehåll.
 I tidningen Logopednytt (2002, nr 7) ges ytterligare en logopedisk 
definition av begreppet social kommunikation. Artikelförfattaren och 
logopeden Liselotte Svensson bedrev, när artikeln skrevs, doktorand-
studier i USA med ett särskilt fokus på social kommunikation. Hon 
hänvisar i artikeln till en definition av Olswang, Coggins och Timler 
vilken formulerats 2001, vilken lyder:

Social kommunikation kan definieras som språk som  
används i sociala situationer och är ett vidare begrepp 
än pragmatik. Det är det språk vi använder för att  
påverka människor och för att tolka händelser, och  
inkluderar t ex förhandling i konfliktsituationer,  
förståelse och användning av skämt och sarkasm,  
användning av artiga former, förmåga att förklara  
tankar och beteenden liksom att kunna tolka andras  
tankar och beteenden 
(Logopednytt, 2002 s.8). 

I denna definition betonas social kommunikation som ett vidare begrepp 
än det som ibland diskuteras under en terminologi om pragmatik. 
Det som främst lyfts fram är förmågan att kunna påverka andra och att 
kunna tolka händelser. Denna påverkan kan ske i språklig form och 
kopplas då samman med en individuell samspelsförmåga som visar 
sig i förmågan att kunna tolka andra människors signaler. Författaren 
till artikeln förklarar vidare att social kommunikation kan delas in i tre  
fundamentala kompetenser inom ett yttre ramverk. Dessa kompetenser 
är: social kognition, språklig förmåga och bearbetningsförmågor/exeku- 
tiva funktioner. Alla dessa förmågor är viktiga eftersom det menas att 
barn som har svårigheter inom det sociala kommunikations spektret har 
en tendens att använda icke ändamålsenliga och utmanande beteenden 
snarare än språk i interaktion med andra. Dessa problem medför att 
barnen sett ur ett längre perspektiv ligger inom en riskzon för såväl 
isolering som beroende. I arbetet med att stödja barn med svårigheter 
i social kommunikation har den amerikanska forskningsgruppen som 
Svensson ingår i börjat observera barn efter ett utarbetat systematiskt 
sätt. Det som observeras är: barnets beteende, interaktion, lingvistisk 
produktion, paralingvistisk produktion, skolsituation, kamratbeteende 
samt lärarinblandning.
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Social kommunikation inom psykologin

Vid en systematisk genomgång av litteratur som används inom det psyko-
logiska forskningsfältet finner vi att begreppet social kommunikation 
oftast används i samband med diagnosen autism. Begreppet används till 
exempel i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders). I denna manual beskrivs autism som varaktiga brister i förmågan 
till social kommunikation och social interaktion i ett flertal olika sam-
manhang. Social kommunikation förklaras sedan som: 

Bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt  
beteende vid sociala interaktioner, alltifrån t ex  
bristande samstämmighet mellan verbal och icke- 
verbal kommunikation, till avvikelser i ögonkontakt  
och kroppsspråk eller bristande förståelse för bruk  
av gester, till total frånvaro av ansiktsuttryck och  
icke-verbal kommunikation (American Psychiatric  
Association, s. 22).

I definitionen lyfts först den bristande förmågan till icke-verbalt kom-
munikativt beteende vid sociala interaktioner fram. När svårigheter med 
social kommunikation tas upp i andra sammanhang, som inte ensidigt 
hänförs till autismområdet, brukar den expressiva förmågan vara det 
som hamnar i fokus. Här påtalas istället det icke-verbala, såsom ögon-
kontakt och kroppsspråk.
 I DSM-5 redovisas även en specifik diagnos vilken benämns som 
social (pragmatisk) kommunikationsstörning. Den kännetecknas av 
varaktiga svårigheter med social tillämpning av verbal och icke-verbal 
kommunikation, vilket ska visa sig på samtliga följande sätt: 

Bristande förmåga att använda kommunikation  
för sociala syften, bristande förmåga att anpassa  
kommunikationen, svårigheter att följa förväntade  
principer för samtal och berättande och svårigheter  
att förstå sådant som inte är tydligt utsagt. Dessa  
brister leder till funktionella begränsningar i ett eller  
flera av följande avseenden: effektiv kommunikation,  
social delaktighet, studier eller arbete (American  
Psychiatric Association, s. 20-21).
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Inom denna diagnos påvisas flera svårigheter vilka till största delen 
kopplas till språkliga svårigheter. Likheterna med kriterierna för autism- 
diagnosen är påtagliga, men har vid en jämförelse en mycket starkare 
verbal och språklig inriktning. Ord som ”samtal” och ”berättande” an-
vänds uttryckligen i diagnostexten, något som för tankarna mot tal och 
expressiv förmåga. Även begreppet ”förståelse” finns nämnt, men inte 
som ren förståelse utan som en svårighet att förstå det som inte är tydligt 
utsagt. Även en koppling till kommande svårigheter, inom till exempel 
studier eller arbete förs fram.

Studier med explicit fokus på social kommunikation

Vid systematiska sökningar efter aktuell forskning med ett fokus på social 
kommunikation blev det tydligt att begreppet är förhållandevis brett och 
odefinierat. Vid sökning på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) blev 
det cirka 313 000 träffar på sökordet social och 42 000 träffar på sökordet 
kommunikation. När orden sattes samman till social kommunikation 
sänktes träffarnas antal till 22 500. Dessutom fanns det stor spridning 
på de ämnesområden som tog upp begreppet, allt ifrån mobiltrafik till 
ekonomi. Trots denna bredd på forskning som på ett eller annat sätt  
diskuterade i termer av social kommunikation fanns det ändå viss ny och 
relevant forskning som använde sig av begreppet utifrån vårt intresse- 
område. Vi ska nu exemplifiera några av de studier vi fann med relevans 
för diskussioner om social kommunikation utifrån ett fokus på mer peda- 
gogiska frågor. 
 Den i Kanada verksamma psykologen Anagnostou et al. (2015) 
samlade en gång i månaden under 14 månaders tid, experter från olika 
yrkesverksamheter för att diskutera och öka kunskapen angående för-
mågan till social kommunikation bland personer som getts en autism-
diagnos. Deltagarna i expertgruppen valdes ut för att de representerade 
olika förhållningssätt kring diagnosen autism. Gruppmedlemmarna var 
till exempel psykologer, föräldrar, pedagoger och representanter för 
olika intresseorganisationer. Gruppen enades om att svårigheter med 
social kommunikation är ett av kärnsymptomen på autism och att det 
är en tidig indikator på att sådana svårigheter föreligger. De konstaterar 
också att svårigheterna inom området är viktiga att upptäcka tidigt och 
sedan sätta in insatser mot, men det påtalas också att det är svårt att hitta 
framgångsrika metoder och arbetssätt för det. 
 Även den amerikanska logopeden Hwa-Froelich (2015) bedriver 
forskning kring social kommunikation. Hon definierar social kommu-
nikationsförmåga som något som innefattar kunskap om och anpassad 
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förmåga till socialt beteende, medveten och riktad kommunikation och 
pragmatiska regler. Därför, menar hon, blir det tydligt att individer med 
sociala kommunikationssvårigheter har problem med social kommu-
nikation, verbalt och icke-verbalt beteende och pragmatik. Hon lägger 
också till att förmågan att använda kommunikation som ett redskap för 
att dela känslor, behov, önskningar och erfarenheter samt att utveckla in-
sikt angående mentala tillstånd och mentala handlingar, är de viktigaste 
delarna av förmågan till social kommunikation. Vidare diskuteras det i 
termer av att svårigheter vid social kommunikation påverkas av andra 
svårigheter eller diagnoser som ett barn eventuellt har. Därför påtalas det 
att forskning och de insatser som görs för barnen bör ta hänsyn till detta 
och bedrivas på olika individuellt anpassade sätt. Hwa-Froelich (2015) 
för vidare fram att den senast tillkomna observationsskalan som är kli-
niskt relevant och praktiskt genomförbar är ett material kallat Social  
Communication Coding System. Materialet är framställt av Olswang, 
Coggins och Svensson (2007). Inom detta observations- och bedöm-
ningsmaterial betonas att olika beteenden inom social kommunikation, 
som till exempel passivitet och social öppenhet, måste observeras i 
klassrummet och andra mer vardagliga miljöer. 
 När det kommer till insatser angående social kommunikation i för-
skolan menar Hwa-Froelich (2015) att stödet som sätts in bör koncentreras 
på att uppmuntra språklig användning och för att etablera förmågor 
som stödjer social interaktion och språkförståelse. Detta, menar hon, 
sker lämpligast genom råd och handledning till föräldrar och personal. 
Interventioner bör inriktas på att utveckla intresset för socialt samspel, 
efter en modell som benämns developmental-social model. Det innebär 
att social interaktion underlättas och stöttas genom såväl verbala som 
icke-verbala metoder utifrån ett barncentrerat bemötande. Det är ovanligt 
att pragmatiska svårigheter utreds och att diagnoser med pragmatisk 
koppling ställs på barn som är så små att de går i förskolan. Därför är de 
flesta forskningsslutsatser angående olika interventioners verkan för att 
befrämja den socialkommunikativa förmågan hos förskolebarn främst 
baserade på forskning på små barn med autismdiagnos. 
 Laushey och Heflin (2000) är ett exempel på sådan forskning som 
ursprungligen grundar sig på frågeställningar med utgångspunkt i pro-
blemområden rörande förskolebarn med autismdiagnos. De introduce-
rade ett arbetssätt på en förskola som var tänkt att gynna samspelet, 
kommunikationsutvecklingen samt generaliseringsförmågan för barn 
med autism. På förskolan fanns två barn med diagnosen autism och det 
var dessa två barns beteenden och utveckling som främst observerades. 
Projektets genomförande inleddes med att alla barn på förskolan, även 
de två med autismdiagnos, fick information angående alla personers 
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olikheter och likheter, olika sätt att samspela och att kommunicera.  
Därefter inleddes ett arbete med att barnen delades in i ”lekpar”, det 
vill säga slumpmässigt indelade par som förväntades leka samman en 
stund varje dag. Dessa par varierades dagligen så att barnen fick tillfälle 
att samspela, leka och kommunicera med olika barn vid olika tillfällen. 
Instruktionen till barnen var att de skulle stanna kvar på samma plats, 
leka med och prata med den tilldelade lekkompisen tills personalen 
meddelade att lekstunden var avslutad. Förskollärarna tillfrågades i 
samband med detta vilka förmågor de ansåg hade störst betydelse för 
den sociala samspelsförmågan. De lyfte då fram fyra olika centrala för-
mågor. Dessa var: förmågan att be om ett föremål och sedan reagera på 
förväntat sätt efter det svar som givits, förmågan att på ett passande sätt 
påkalla andras uppmärksamhet, förmågan att vänta på sin tur och för-
mågan att etablera ögonkontakt. Utfallet av studien visar att barnen med 
autism fick en större förmåga att generalisera sina samspelsförmågor i 
och med att de fick träna med olika personer hela tiden. Även barn med 
typisk utveckling visade större variation på sitt sätt att samspela. Det  
framkom också att de barn som hade svårigheter med samspel och social 
kommunikation, utan att ha några diagnoser, också fick stöd i detta  
arbetssätt för att öka sin samspelsförmåga och för att stödja förmågan 
att få och behålla vänner.
 I vår genomgång av relevant forskning gick det ändå att finna en  
pedagog som tillsammans med en psykolog sammanställt forskning 
kring barn som har svårigheter med socialt samspel, kommunikation 
och lek. De skriver:

Vi kan inte veta vad som saknats för de barn vi möter i  
förskolan som inte har lust för lek, som väjer för ögon- 
kontakt och inte är nyfikna på andra. Men när vi ser de  
färdigheter som behövs för den sociala leken saknas är  
det nödvändigt att försöka finna nycklar till den kontakt  
där leken kan ta sin början. Att söka barnets ögonkontakt 
och leende är början till en social kommunikation, oavsett 
om barnet ligger på skötbordet eller har hunnit bli några 
år. Det var så våra deltagare fick börja för att nå fram till 
det som senare skulle bli lek, och det var genom ett första 
gemensamt intresse som lusten till ömsesidig dialog  
började växa fram (Folkman & Svedin, 2008 s. 102).
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Sammanfattningsvis visar sökandet efter aktuell forskning angående  
social kommunikation att en svårighet är den vida och oklara definitionen 
av begreppet som förekommer. Begreppet används inom flera mycket 
spridda områden. Samtidigt har forskning som fokuserar den sociala 
kommunikativa förmågan börjat göra sig synlig inom flera fält. I viss 
mån kan delar av det som framkommer vid studier inom autismområdet 
användas, framförallt när det gäller små barn. Mer specifik forskning 
i området för fram att det är viktigt att den social kommunikativa för-
mågan observeras i sitt naturliga sammanhang och att båda delarna i 
begreppet stöttas och beaktas. 
 Sammanfattningsvis framkommer att yrkesgrupperna beskriver so-
cial kommunikation som ett samband mellan barn och dess omvärld, där 
svårigheterna främst finns och uppstår hos individen i mötet. Inom flera 
studier har inriktningen av undersökandet av social kommunikation 
framförallt inriktats mot det enskilda barnets utveckling och förmåga. 
Beskrivningarna av social kommunikation blir en sammanfattning av 
sociala och kommunikativa förmågor som behövs av individen vid  
möten med sin omvärld. För att erhålla kunskap kring tidig förmåga och 
kommande utveckling av social kommunikation har mycket av forsk-
ningen sammanfattningsvis bedrivits på barn vilka tilldelats diagnosen 
autism.

 

Genomförandet av studien

I studien söks efter bärande och centrala begrepp och kategorier som 
kan bilda ramar för en tydligare, fördjupad och mer bearbetad förståelse 
av forskningsområdet. Inriktningen är att initiera en pedagogisk förstå-
else av begreppet social kommunikation. Även återkommande utsagor 
som tillmättes betydelse av många informanter behövde sammanställas, 
analyseras och kategoriseras. Detta för att de återkommande förklaring-
arna anses vara områden som bäst kommer att underlätta kommande 
insatser och åtgärder i pedagogiskt arbete med social kommunikation. 
 Tanken vid starten av vår studie var att vi skulle följa, delta gemen-
samt med och dokumentera en utvald grupp förskollärares tankar an-
gående begreppet social kommunikation genom en hel process, vilket 
i vårt fall var det initierade projektet i Gävle kommun. Kontinuerligt 
genomfördes nedslag med frågor om deltagarnas definition av social 
kommunikation, dokumentation av svar på enkätfrågor genomfördes  
och diskussionstillfällen anordnades. En utvald grupps svar följdes ge-
nom hela processen. Gruppen som utgjorde forskningsunderlaget var 
39 personer som valts ut av chefer för att delta i kollegial handledning. 
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Enkätsvaren lämnades vid alla tillfällen in anonymt. Nedslag gjordes 
fyra gånger under detta halvår. Det första nedslaget gjordes vid första 
storföreläsningen, alltså innan någon information kring ämnesområdet 
givits eller någon gemensam diskussion påbörjats. Det var ett medvetet 
val eftersom den grundläggande och obearbetade inställningen till 
begreppet var vad som efterfrågades initialt. Det genomfördes så att 
ett formulär delades ut till 200 deltagare med frågan: ”Vad är social  
kommunikation?” och deltagarna ombads att skriva ner sina spontana 
tankar och åsikter. Därefter fick alla deltagare diskutera och reflektera 
kring det de svarat med sin bänkgranne för att se om inställningen för-
ändrades. När så var fallet fick deltagarna möjlighet att skriva ned för-
ändringen och sina nya tankar längst ner på pappret.
 Efter första föreläsningen sammanställdes alla svar, tankar och för-
slag som givits kring begreppet social kommunikation. Dessa redo- 
visades sedan vid föreläsning två för samtliga deltagare. Under denna 
föreläsning presenterades även forskares och andra yrkesverksammas 
tankar om vad social kommunikation är. Vid den andra föreläsningen 
ombads alla 200 deltagarna att reflektera över, och denna gång skriva 
ner, vad som uppfattades som hinder som kan försvåra framgångsrik 
social kommunikation. Detta gjordes för att stimulera till andra infalls-
vinklar, svar eller synsätt när förutsättningarna för resonemanget för-
ändrades något. Efter föreläsningen sammanställdes även dessa svar 
och vissa möjliga kategoriindelningar av svar började framträda. 
 Kollegial handledning bedrevs under fyra tillfällen i tre olika hand-
ledningsgrupper. Varje handledningsgrupp bestod av förskollärare med 
uppdrag att vara EHT-representanter i sina respektive områden. Hand-
ledningen leddes av specialpedagoger med påbyggnaden tal-, språk- och 
kommunikationshinder. Uppgiften för handledarna var att leda handled-
ningen med en förutbestämd struktur, sammanfatta diskussionerna och 
skriva minnesanteckningar runt ärenden och förslag till interventioner 
som togs upp vid tillfällena. Vid det första handledningstillfället träf-
fades alla grupperna gemensamt och kartlade sina tankar om begreppet 
social kommunikation. Detta gjordes för att skapa en gemensam ram 
kring begreppet, men även för att de som senare skulle sammanställa 
resultat och forskning skulle kunna se om nya delar tillkommit under 
processens gång. 
 Vid de tre följande tillfällena träffades de tre handledningsgrupperna 
i stort sett uteslutande i sin egen grupp med respektive handledare. I en av 
handledningsgrupperna kom även den till projektet knutna doktoranden 
att delta. Vid det tredje tillfället fick handledningsgruppen åter enskilt 
reflektera över begreppet social kommunikation genom att skriva ner 
sina tankar. Därefter fick deltagarna sätta sig i grupper om cirka fem 
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personer och sammanställa gemensamt vad de nu menade att social 
kommunikation var. När grupperna ansåg att diskussionen var avslutad 
och att de enats om centrala begrepp, samlades de nya förslagen och 
tankarna in. Det gick till så att de enskilda förslagen skrevs på varsin 
lapp som sedan gemensamt sattes upp på en vägg. Orden delades av 
informanterna in i två grupper, de som kategoriserades att främst till-
höra det sociala området och de som kategoriserades att främst tillhöra 
det kommunikativa området. Mitt på tavlan placerades ord/utsagor som 
inte passade i någon av grupperna. Grupperna av ord fotograferades, 
bearbetades och analyserades efter mötet av oss. Uppdelningen sam-
manställdes och togs med till det andra kollegiala handledningstillfället 
där kvällen inleddes gemensamt. Deltagarna kunde då diskutera utfallet 
och ge förslag på andra sätt att gruppera eller komma med förslag på 
delar som saknades i uppställningen kring det gemensamt framarbetade 
förslaget angående definition och innehåll av social kommunikation. 
Vid det sista kollegiala handledningstillfället avslutades arbetet med att 
deltagarna återigen svarade på alla de frågor som ställts under de tidi-
gare tillfällena. Frågorna var: 

1 Skriv ner några ord eller fraser som du anser  
 beskriver vad social kommunikation är

2 Skriv ned några ord och fraser som beskriver 
 hinder eller svårigheter för social kommunikation 

3 Skriv en numrerad lista med de mest behövda  
 förmågorna för ett barn när det gäller att få till  
 en social kommunikation 

Svaren på dessa frågor skrevs ner i enkäten vid sista handlednings- 
tillfället vilka kom att analyseras och presenteras som denna studies  
resultat. Ställningstagandet att i uppsatsen endast analysera de avslu-
tande enkätsvaren beror på att det viktigaste utfallet är knutet till det 
slutliga svaret. Lärandet har under processen skett gemensamt och där 
alla deltagares kunskaper har varit nödvändiga för att slutligen nå fram 
till ett utvecklat och genomarbetat begrepp.
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Språklig förmåga, empati och samspelsförmåga

Resultatet bygger på de insamlade enkäterna från det avslutande tillfäl-
let. Utifrån förskollärarnas svar i dessa enkäter skapades tre kategorier 
vilka på ett övergripande plan bygger på vår studies forskningsfrågor. 
Våra tre kategorier redovisas nedan:

1 Miljö- som förutsättning för social kommunikation

2 Barns sociala förmågor och förutsättningar för  
 social kommunikation

3 Barns språkliga förmågor och förutsättningar för  
 social kommunikation

Kategorierna skapades utifrån de teman som framkommer i förskol-
lärarnas enkätsvar. Dessa är naturligtvis påverkade av våra inledande 
forskningsfrågor, men trots denna påverkan menar vi att vi utifrån 
svaren kan få indikationer på hur förskollärarna resonerade omkring 
fenomenet social kommunikation. Nedan redovisas en sammanställning 
av enkätsvaren utifrån våra kategorier: 

Bild 1: Informanternas utsagor uppdelade i kategorier

Enkätfrågor: Kategori 1:

Miljön som förut- 
sättning för social  
kommunikation

Kategori 2:

Barns sociala för-
mågor och förut-
sättningar för social 
kommunikation

Kategori 3:

Barns språkliga  
förmågor och förut-
sättningar för social 
kommunikation

Fråga 1:

Skriv ner några 
faser som du anser 
beskriver vad social 
kommunikation är

• Att bli lyssnad på
• Mötas
• Dela något med en 
  eller flera människor
• Tillhöra
• Känna tillit
• Vara betydelsefull
• Behövd
• Värdefull
• Uppleva trygghet

• Ögonkontakt
• Närvaro
• Intresse
• Kontakt
• Läsa av
• Utbyta känslor
• Kunna lekkoderna
• Ge och ta

• Tal och språk
• Sända ut tal
• Göra sig förstådd
• Uttrycka sig
• Språklig förmåga
• Kroppsspråk
• Röstläge
• TAKK

Fråga 2: 

Skriv ner några ord 
eller fraser som 
beskriver hinder  
eller svårigheter  
för social  
kommunikation
 

• Låg status i gruppen
• Ej närvarande vuxna
• Stora barngrupper
• Otrygghet
• Att inte bli sedd
• Dålig kunskap runt 
  funktionsnedsättningar

• Att inte känna igen 
  leksignaler
• Introvert
• Brister i empati
• Intresse, förmåga 
  och blygsel
• ADHD
• Autism

• Att inte tala samma 
  språk
• Svårigheter att göra 
  sig förstådd
• Röstläge 
• Inget språk
• Språkstörning

För att ge exempel på begrepp inom varje kategori har endast några representativa förslag valts ut.
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Resultatet pekar på att begreppet social kommunikation av yrkesverk-
samma förskollärare utifrån vår sammanställning kan förstås utifrån tre 
olika temaområden: miljöförutsättningar, sociala förmågor och språk-
liga förmågor. Miljöförutsättningar innefattar såväl psykisk som fysisk 
miljö, de möten som sker i vår vardag och dess påverkan på mellan-
mänskliga relationer. Sociala förmågor infattar individens förmågor i  
olika utvecklingssteg, både som en tidig ansats men även som en käns-
lighet för andra och för sina egna signaler. Kategorin kan härledas till  
tidigare möten och erfarenheter av dessa eller till egna inre brister. 
Språkliga förmågor innefattar flera delar av språklig kompetens och  
avser även kroppsspråk, röstläge och mimik.

Miljöförutsättningar för social kommunikation

Informanternas svar handlade i stort sett alla om den relationella synen  
på miljö och ingen tar upp den fysiska och materiella sidan. Det som 
framträder i informanternas svar är att det är positiva ord och förklaringar 
som används. Begreppen närmar sig att snarare beskriva en atmosfär 
och ett samarbetsklimat mer än enskilda företeelser. Resultatet är möjligt 
att dela i två undergrupper. Det som kan utläsas som tidiga miljöbe-
tingelser och senare utvecklade miljöbetingelser. De tidiga kännetecknas 
av grundläggande funktioner som anknytning och upplevelser av trygg-
het i miljön. De senare kännetecknas av ett ökat samspel med miljön där 
begrepp som status i gruppen och upplevelsen av att vara behövd och 
värdefull också förs fram. Flera av begreppen är sådana som inte ens är 
möjliga att uppnå eller uppleva som ensam person utan behöver andra 
människor för att kunna utvecklas.

Barns sociala förmågor och förutsättningar för social kommunikation

I denna kategori påvisas förmågor som används i kontakten med andra 
människor. Dessa förmågor är knutna till individen och handlar om att 
användas för att skapa ett samspel. Det handlar också om att kunna läsa 
av andras signaler och intentioner. Det som beskrivs är flera viktiga 
kompetenser som ett barn behöver för att kunna fungera i ett samspel. 
Även här kan två undergrupper beskrivas: de tidiga respektive de sent 
utvecklade sociala förmågorna. De tidiga innefattar exempelvis ögon-
kontakt och kan snarare uppfattas som en ansats och önskan om sam-
spel. Till utvecklingsbilden hör också en allt större känslighet för andra 
och en ökad förståelse för sina egna signaler. De senare förmågorna 
kännetecknas av ord som ”att kunna lekkoder” och ”ge och ta”.
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Barns språkliga förmågor och förutsättningar för social kommunikation

Informanterna uttrycker att denna kategori innehåller språklig förmåga 
i många former. Det är inte bara talet som benämns, utan även kropps-
språk och mimik förs fram. Denna kategori delades in i tre undergrupper. 
Dessa är den expressiva förmågan, den impressiva förmågan och den 
paralingvistiska förmågan. Den expressiva sidan av språket förs fram 
och tar en tydlig plats i kategorin, men även den impressiva förmågan, 
som språkförståelse, finns med som en självklar del. Den paralingvis-
tiska delen kännetecknas av att begrepp som kroppsspråk, röstläge och 
mimik förs fram.

Social kommunikation i en sociokulturell förståelse

Grundläggande teoretisk ansats i denna studie bygger på ett sociokul-
turellt perspektiv som menar att lärande sker genom samspel och delta-
gande i sociala sammanhang. Lärande sker inledningsvis på social nivå  
mellan människor och därefter på individuell nivå. Två närliggande be-
grepp är lärande och utveckling som båda är beroende av aktivitet och 
handling. Nedan kommer Dystes (2003) sex aspekter på lärande, som 
hon menar är situerat, socialt, distribuerat, medierat, och bör utvecklas 
i en praxisgemenskap med språket som grund, att jämföras med infor-
manternas utsagor angående definitionen av social kommunikation och 
den därpå skapade kategoriindelningen. Denna analys presenteras på ett 
övergripande plan i en tabell:

Bild 2:  Jämförelse mellan Dysthes aspekter på lärande  
och informanternas utsagor i de framtagna kategorierna

Dysthes sex aspekter  
på lärande:

Kategori 1: 

Miljö som förutsättning 
för social kommuni-
kation

Kategori 2:

Barns sociala för-
mågor och förut-
sättningar för social 
kommunikation

Kategori 3:

Barns språkliga 
förmågor och förut-
sättningar för social 
kommunikation

Lärandet är situerat •	 Att finnas med i  
olika sammanhang

•	 – •	 –

Lärandet är huvud- 
sakligen socialt

•	 Mötas, tillhöra,  
tillit, värdefull

•	 Intresse, närvaro •	 –

Lärandet är distribuerat •	 Dela något med 
en eller flera 

•	 – •	 –

Lärandet är medierat •	 Att bli lyssnad på •	 – •	 –

Språket är grundläggande 
i läroprocesserna

•	 – •	 – •	 Göra sig förstådd, 
mimik, kroppsspråk

Lärande är deltagande i 
en praxisgemenskap

•	  Tillhöra •	  – •	  –
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Genom en jämförelse mellan Dysthes sex kategorier om lärande och in-
formanternas svar angående vad de uppfattar att social kommunikation 
är, framkommer det att utsagorna i kategorin miljö går att fördela in i 
nästan alla aspekter av Dysthes sex lärandeaspekter. Det är ett resultat 
som indikerar att det är i den fysiska och psykiska miljön som lärandet 
främst anses ske. Därmed kan det anses som betydelsefullt att det stöd 
och de insatser som genomförs för att underlätta, stödja och stärka arbetet 
med social kommunikation utarbetas utifrån ett medvetet tänkande uti-
från ett miljöperspektiv. 
 Lärandet av olika förmågor och därmed också förmågan till social 
kommunikation kan liknas vid en resa (se t.ex. Smidt, 2010). Under 
den inlärningsresan möter alla människor andra resenärer som ibland 
är kunnigare och mer erfarna, således har dessa medresenärer möjlighet 
att erbjuda modeller, språk eller andra kulturella redskap som med tiden  
kan komma att införlivas i den andra personen. Dessa sex aspekterna kan 
sammanfattas i att lärande och kunskap konstrueras genom samarbete i 
den kontext deltagarna befinner sig i. Först sker detta i gemenskap och 
i sociala sammanhang för att därefter ta plats inom individen där det 
skapas och erövras som ett eget tänkande. Detta förs fram av Dysthe 
när hon skriver:

Den roll som andra personer (lärare, skolkamrater,  
arbetskamrater) spelar i läroprocessen går längre än  
att ge stimulans och uppmuntran till den individuella  
konstruktionen av kunskap. Interaktionen med andra 
i lärmiljön är avgörande både för vad som lärs och  
hur det lärs (Dysthe, 2003 s. 44).

I en lärsituation är på så sätt relationen mellan alla deltagande personer 
avgörande för inlärningen. Det går utanför det individuella perspektivet 
som bottnar i att någon för över sin kunskap till en passiv mottagare. 
Inlärningen kan på så sätt sägas vara beroende av miljö och samspel 
för att ge bästa resultat. Social kommunikation blir på så sätt i sig ett 
lärande eftersom det utövas i vår dagliga miljö och bygger på samspel 
och grupptillhörighet.
 I figuren nedan redovisas miljön som en ram runt våra individuella 
förmågor. Där miljön är den psykiska och fysiska kontext där vi bland 
annat lär oss att mötas, dela och tillhöra, för att därefter utveckla de in-
dividuella färdigheterna som exempelvis de sociala och kommunikativa 
förmågorna, vilket fångas av den schematiska bilden nedan: 
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Bild 3: Miljön som ramverk för social kommunikation

Den sista frågan i vår enkät innehöll en uppmaning att skriva en numrerad 
lista med de mest behövda förmågorna för ett barn vad det gäller att 
få till social kommunikation. Vid sammanräkning framkom det att de 
begrepp som omnämndes flest gånger och därför bedömdes av oss som 
mest centrala var språklig förmåga, empati och samspel.
 De pedagogiska dilemman som lyftes under den kollegiala handled-
ningen var alla avidentifierade och behövde på så sätt inte vara fiktiva 
ärenden. 21 olika frågeställningar kom att tas upp under dessa tillfällen. 
Sju av frågorna handlade om barn med väldigt lågt eller inget intresse 
för samspel eller interaktion med andra barn. Vid fyra tillfällen togs 
frågor upp angående svårigheter med den sociala förmågan, exempelvis 
svagt intresse av samspel eller svårigheter att ta andras perspektiv trots 
mycket god språklig förmåga. En fråga berörde svårigheter att följa an-
dra barns lek trots god kommunikation. Sju av frågeställningarna angav 
svårigheter med tal som det primära. Det kunde då exempelvis gälla  
barn helt utan tal eller barn med tal men med stora avvikelser från den 
typiska språkutvecklingen. Två av frågorna gällde den psykiska miljön.  
Det handlade om kollektiv språklig fostran barn emellan och styrkeord  som 
status i gruppen. Vid sammanställning av dessa handledningsärenden, 
som även skulle kunna ses som en validering av att rätt kategorier skapats 
av oss i samband med analysen av vårt material, blir det tydligt att de 
ämnen som tas upp alla ryms inom vår utarbetade kategoriindelning. 
Det informanterna lyfter upp i sina dilemman handlar om den fysiska 
och psykiska miljön, barns sociala förmågor och förutsättningar samt 
barns språkliga förmågor och förutsättningar.
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Sammanfattningsvis - det slutliga resultatet som redovisas har varit 
möjligt att få fram på grund av en intensiv period av föreläsningar och 
kollegiala handledningstillfällen, där gruppen tillsammans i diskussion 
och skrift mot ett gemensamt mål skapat en djupare insikt i vad begrep-
pet social kommunikation innefattar genom föreläsningar, men även 
genom att dela de erfarenheter gruppen besitter i form av verkliga iakt-
tagelser. Detta menar vi har bidragit till en kollektiv gemensam bild av 
begreppet social kommunikation. Vad är enligt analysen sammanfatt-
ningsvis informanternas tankar angående begreppet social kommunika-
tion? I detta kapitel kommer inte en heltäckande teori eller definition av 
social kommunikation att kunna presenteras, istället bearbetas begrepp 
och kategoriindelning. Störst vikt lades av informanterna på kategorin 
Barns sociala förmågor och förutsättningar för social kommunikation. 
Därefter följde kategorin Miljön som förutsättning för social kommu-
nikation, tätt följt av kategorin Barns språkliga förmågor och förutsätt-
ningar för social kommunikation. Analysen av utsagorna pekar ändå på 
att det är i möte med vår omvärld som den sociala kommunikationen 
uppstår och det är även där svårigheter kan förekomma. 
 Resultatet för fram vikten av bra och goda mellanmänskliga rela-
tioner och behovet av lyhörda förskollärare med kunskaper och insikter 
inom detta område. Även någorlunda tydliga kategorier framkom i  
resultatet. Dessa kan användas som stöd till yrkesverksamma pedagoger 
för att se på sin egen verksamhet och därefter öka möjligheterna till 
att anpassa förutsättningarna i miljön så att medvetenheten kring vilka 
delar och insatser som behövs ökar. Det är tydligt att ingen av de tre 
kategorierna går att se som en enskild förklaring, utan alla tre är delar 
som behöver ses som ett samband i en större helhet.

Avslutande reflektioner

Syftet med vår studie var att rama in förskollärares upplevelser och  
förståelse av begreppet social kommunikation. Studien är baserad på 
förskollärarnas egna definitioner av detta begrepp. Ett klargörande av 
informanternas definition av social kommunikation var att de inte enbart 
ser begreppet som något individuellt med utgångspunkt i det enskilda 
barnet, utan även något som involverar den miljö som alla är med och 
tillsammans skapar.
 Den teoretiska inramningen för vår studie kom i mångt och mycket 
att utgå från Vygotskijs teorier om det sociokulturella synsättet kring 
lärande samt den fortsatta bearbetning av dessa tankar som gjorts av 
Dyste (2003). Den tankebakgrunden beskriver och förklarar att vi lär i 
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ett socialt samspel, där all kunskap behövs, där alla deltagare gemen-
samt bidrar till att lärandet vidareutvecklas och att språket är en grund-
läggande faktor för denna lärprocess. Under insamlandet av forsknings-
material till vår studie blev det tydligt att det inte gick att finna någon 
enskild forskare med en renodlad pedagogisk bakgrund, till exempel en 
förskollärare, som hade social kommunikation som särskilt forsknings-
fokus. Däremot kunde logopeder och psykologer som intresserat sig för 
området hittas. Vi anser att det är viktigt att forskning bedrivs bland olika 
yrkesområden eftersom det handlar om samma barn fast i olika miljöer 
och därmed kan olika infallsvinklar och förståelsegrunder behövas. 
Forskning ur olika yrkesmässiga perspektiv skulle underlätta för att de 
åtgärder som föreslås och förespråkas vid yrkesgemensamma insatser 
lättare skulle kunna samordnas eller förstås. En individ kan upplevas på 
helt olika sätt i olika miljöer och synen på svårigheterna kan framstå 
och förklaras på varierande vis. Detta blir framförallt tydligt när det 
handlar om den sociala kommunikativa förmågan som exempelvis kan 
se helt olika ut beroende på om barnet samspelar med endast en vuxen 
eller om barnet ska klara av att delta i ett samtal i förskolemiljön med 
tjugo andra barn och två vuxna. Därför blir det viktigt att de förskol-
lärare som möter barn under hela barnets dag även ges möjlighet att 
forska i sin vardag och ge sin syn på begrepp och interventioner ur ett 
praktiknära förskoleperspektiv. Därefter är det möjligt att tillsammans 
lägga ett pussel av de olika yrkesgruppernas upplevelser av situationen, 
och att börja bygga en gemensam ram för förståelse av begreppets inne-
håll och slutligen komma överens om eventuella insatser.
 I studien har vi arbetat med att plocka upp och rama in ett begrepp 
som kan rymma vissa av de svårigheter som tas upp på Gävle kommuns 
så kallade EHT-träffar, men som inte har en klar gemensam bestämning 
eller definition. Vi vill mena att eventuella oklarheter kring begreppet 
till stor del beror på att definitioner av begreppet social kommunikation 
är byggda på logopeders och psykologers slutsatser och erfarenheter. När 
dessa kunskaper används på EHT-möten angående social kommunika-
tion, uppstår det därför diskussioner som pekar på att förskollärarna 
har andra sätt att se på begreppet. Det visar sig tydligast genom att 
de även ser sig själva och den miljön de vistas i och ansvarar för som 
en del av de problem eller svårigheter som kan uppstå. Vi vill utifrån 
dessa observationer peka på att förskollärarna klart uttrycker att det bör 
finnas en miljöaspekt som lyfts i relation till hur social kommunika-
tion uppfattas och definieras. Det handlar enligt förskollärarna därför 
på ett tydligt sätt om hur vi formas och utvecklas tillsammans med 
andra. Olika former av pedagogiska interventioner måste därför även 
innefatta den gemensamma fysiska och psykiska miljön och de möten 
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vi skapar när vi delar upplevelser med varandra. Denna kunskap om 
vikten av miljöaspekten i begreppet finns även omnämnd av forskare som 
Svensson (2007) och Nettelbladt (2013). Skillnaden är dock att när kom-
mande interventioner ska föreslås så lyfter forskarna fram träning av det 
enskilda barnets förmågor och förutsättningar som nästan den enda 
åtgärden, medan förskollärarna mer för fram anpassning av miljön  som 
den första insatsen. Även i manualen för Social Communication Coding, 
som är ett bedömningsmaterial av barns sociala kommunikations- 
förmåga, betonas miljöns påverkan för barnets resultat i testet. Detta 
genom att det förs fram att observationer och bedömningar måste göras 
i klassrum eller i andra mer vardagliga miljöer. Infallsvinkeln är att 
miljön påverkar det enskilda barnets sätt att kommunicera, men det är 
fortfarande barnets prestation och förmåga som är i centrum, under 
bedömning och som ska förändras. Vid jämförelse med Frylmarks (2013) 
användning av begreppet framkom att även det schema som presenterar 
innehållet av social kommunikation i denna studie till stor del lägger  
fokus på det enskilda barnets förmågor. De individuella förmågorna  
lyfts fram, medan miljöns betydelse inte uppmärksammas. Som exempel 
kan nämnas de underliggande förmågor som nämns inom området social 
interaktion. Där skrivs: grundläggande känslor, komplexa känslor, inter- 
aktiv lek- i tidig/senare utveckling, att kunna dela med sig- i tidig/sena-
re utveckling, förhandla och kompromissa och vänskap- i tidig/senare 
utveckling. Även Aspeflo (2015) inleder bearbetningen av begreppet 
genom att räkna upp förväntningar på barnets och elevens förmåga och 
utvecklingsnivå av det som krävs för en lyckad social kommunikation. 
Dessa förväntningar presenteras förvisso med den infallsvinkeln att det 
förväntas mycket av barn och elever som bara tas för givet. Dessa för-
mågor blir eventuellt tydliga först när de saknas. Därefter räknas olika 
milstolpar upp som barnet behöver nå för att kunna utveckla sin sociala 
kommunikationsförmåga. Det som nämns och tas upp till diskussion 
är enbart ur ett individuellt perspektiv och handlar om barnets förmåga 
respektive oförmåga.
 Olika infallsvinklar och förslag på arbetssätt för att stödja barn med 
svårigheter inom social kommunikation är något som psykologen och 
forskaren Anagnostou et al. (2015) intresserar sig för. Svårigheter med 
social kommunikation är ett kärnsymptom inom autismdiagnosen och 
det framträder tidigt under barnets utveckling. Hos barn med typisk 
utveckling är förmågan till social kommunikation något som vanligtvis 
uppmärksammas senare och dessutom ofta bara förväntas fungera, vilket 
även Aspeflo (2015) för fram. En följd av detta förhållande har blivit 
att mycket av den kunskap om social kommunikation som finns, har 
sin grund i forskning på barn med autism. En frågeställning blir då ifall 
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dessa resultat är överförbara på barn utan diagnos, men med liknande 
problematik. Yttrar sig svårigheterna på precis samma eller liknande 
sätt och går det att direkt överföra förslag till bemötande och insatser? 
Anagnostou et al. (2015) tar även upp huruvida det är barnets sociala 
svårigheter som behöver insatser för att minska eller om de sociala för-
mågorna behöver stärkas. Detta är ett ställningstagande som har hög rele- 
vans utifrån ett pedagogiskt förskoleperspektiv. Enligt vår erfarenhet 
uppfattas det i förskolan som viktigt och önskvärt att först och främst 
arbeta med hela gruppen och inte särskilja barn. Framförallt när barn 
behöver extra insatser och stöd bör detta ske med särskild omsorg. Detta 
pekar på att inriktningen mot att stärka de sociala förmågorna skulle vara 
att föredra eftersom det kan ske i ordinarie verksamhet och tillsammans 
med hela barngruppen. Uppfattningen att det är viktigt att vara kvar i 
barngruppen får också stöd av Laushey och Heflin (2000). De för fram 
att det är nödvändigt för barn med autism att få samspela med barn med 
typisk utveckling så att de får uppleva positiva modeller och exempel 
på funktionellt samspel. De betonar också betydelsen av att barn med 
autism får samspela med många andra barn för att få möjlighet att gene-
ralisera sin förmåga. 
 Den av Anagnostous et al. (2015) ovan nämnda fråga huruvida det 
är viktigast att arbeta med svårigheter för att få dessa att minska eller 
att arbeta med förmågor så att dessa stärks, är ett ställningstagande som 
ofta diskuteras bland förskollärare. Det som vanligtvis förs fram under 
diskussioner är att det är mer framgångsrikt att bygga på något posi-
tivt än att försöka förändra, reducera eller helt få bort det som upplevs 
som en svårighet. Vid arbete med det som behöver stärkas kan meto-
derna bygga på positiva metoder som stimulans och uppmuntran. Dess-
utom kan arbetet och inriktningen med att stärka vissa förmågor sprida 
sig och få effekt på annat som upplevs som mer problematiskt. Även 
Anagnostou et al. påpekar dock att det är svårt att hitta evidensbaserade 
framgångsrika arbetssätt och metoder för att arbeta med svårigheter 
vid social kommunikation. Hwa-Froelich (2015) för dock fram tre in-
satser som visat sig ge bra resultat för att stödja barnet i att utveckla 
och förbättra sin sociala kommunikation. Det första är att uppmuntra 
språklig användning, det vill säga att erbjuda barnet många tillfällen 
att utrycka sig språkligt. Detta kan ske genom tal, men också på andra 
sätt som genom till exempel TAKK eller ögonkontakt. Det andra är att 
koncentrera arbetet på att etablera förmågor som stödjer social interak-
tion. Avslutningsvis för hon också fram betydelsen av barnets förmåga 
till språkförståelse. Vid arbete med kommunikation kan betoningen lätt 
hamna på barnets expressiva förmåga, men Hwa-Froelich lyfter fram 
vikten av att förstå språket, att kunna lyssna och bearbeta och ta in det 
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som sägs. Dessutom menar hon att detta stödjande arbete lämpligast 
sker av föräldrar och personal som är nära barnet i vardagen. Samtidigt 
är det viktigt att dessa personer får handledning, råd och stöd av specia-
lister inom området. Hon betonar att den huvudsakliga inriktningen på 
insatsen bör vara att utveckla intresset för socialt samspel.
 När en sammanställning gjordes av de enskilda förmågor informan-
terna ansåg ha störst betydelse för den sociala kommunikativa förmågan 
framstod tre förmågor som särskilt viktiga: språklig förmåga, empati 
och samspel. Vid en jämförelse med de förmågor Hwa-Froelich (2015) 
för fram som de viktigaste finns en stor överensstämmelse. Enligt Hwa-
Froelich kan social kommunikation delas in i flera beståndsdelar med 
olika stor betydelse för barnet. Hon menar att förmågan att använda 
kommunikation som ett redskap för att dela känslor, behov, önskningar 
och erfarenheter samt att utveckla insikt angående mentala tillstånd 
och mentala handlingar är de viktigaste delarna av förmågan till social 
kommunikation. Informanterna förde fram språklig förmåga, empati 
och samspel som de tre viktigaste delarna. När dessa två beskrivningar 
jämförs med varandra så blir det tydligt att indelningen sammanfaller 
till stor del. Hwa-Froelich tar först upp begrepp inom ett språkligt om-
råde. Hon kallar det ”kommunikation som ett redskap”. Det motsvaras 
av informanternas ”språklig förmåga”. Därefter skriver Hwa-Froelich 
”utveckla insikt angående mentala tillstånd”, något som motsvaras av 
informanternas ”empati”. Avslutningsvis skriver Hwa-Froelich ”ut-
veckla insikt angående mentala handlingar”, något som kan uppfattas 
ligga nära informanternas begrepp ”samspel”. Med denna jämförelse 
och sammanställning bildas ett nät av nära samband mellan forskning 
och praktisk beprövad erfarenhet. Innehållet i de tre grupperna ligger 
betydelsemässigt helt nära varandra, men har bara uttryckts på olika 
sätt och med olika ord. Laushey och Heflin (2000) tar också upp vilka 
förmågor de anser har störst betydelse för förmågan till socialt samspel. 
De menar att det är följande fyra: förmågan att be om ett föremål och 
sedan reagera på ett förväntat sätt efter det svar som givits, förmågan 
att på ett passande sätt påkalla andras uppmärksamhet, förmågan att 
vänta på sin tur och förmågan att etablera ögonkontakt. Av dessa fyra 
förmågor har två tydlig språklig prägel. ”Förmågan att be om ett före-
mål” förutsätter någon form av språklig aktivitet och vanligtvis tal, men 
kan också ske genom exempelvis kroppsspråk. ”Förmågan att påkalla 
andras uppmärksamhet” kan visserligen ske på många olika sätt, men  
förväntas att med ålder och utveckling ske alltmer med hjälp av språklig 
förmåga. Även dessa forskare har med språkliga förmågor bland det 
som de uppfattar vara det viktigaste i socialt samspel eftersom av de 
fyra delarna har två stark språklig inriktning. Med denna definition av 
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socialt samspel blir det tydligt hur nära begreppet ligger social kom-
munikation. Det blir på så sätt svårt att ta bort den sociala aspekten från 
kommunikationen och att bortse från kommunikationens betydelse i det 
sociala samspelet.

Hur kan vi jobba med social kommunikation?

Utifrån dessa resultat vill vi nu ge några praktiska förslag för att stödja 
förskolorna i arbetet med barn som uppfattas ha svårigheter med social 
kommunikation. Först vill vi betona att det är av största vikt att insatserna 
sätts in så tidigt som möjligt. Tidig upptäckt och tidiga insatser har stor 
betydelse för hur det kommande arbetet kan bedrivas. Det både möjlig-
gör längre tid av medveten insats samt fler övningar med inriktning på  
stimulans och stöttning. Eftersom svårigheter med social kommunika-
tion berör så många av barnets viktiga utvecklingsområden kan arbete för 
att befrämja dessa förmågor ses som centralt och genomgripande. Det är 
också ett arbete som gynnas av en pedagogisk helhetssyn. Insatser kan 
sättas in för att stötta det enskilda barnet, arbeta med hela barngruppen 
eller förändra i miljön och den övergripande organisationen. I det prak-
tiska arbetet behöver ingen uppdelning av barnens förmågor eller svårig- 
heter ske eftersom de olika sidorna inom området är så pass beroende 
av varandra. Ett samtal har alltid en social sida, precis som en social lek 
alltid innefattar språk och kommunikation, men kanske inte alltid i form 
av tal.
 En metod och ett förhållningssätt som på ett klargörande och tydligt 
sätt beskriver ett tillvägagångsätt att möta barn med svårigheter i social 
kommunikation är episodiskt lärande. Detta beskrivs av Sandberg på 
följande sätt: 

Episodiskt lärande är en relativ enkel metod som från  
början utvecklades för att använda barns egen initiativ-
förmåga som ett medel för att främja barns sociala och 
kommunikativa engagemang. Den formella metoden  
för episodiskt lärande går ut på att barnen tar initiativ,  
exempelvis frågar och visar intresse för samspel. När 
barnen väl har tagit initiativ beaktas vilka förmågor som 
barnen behöver använda sig av i just detta samspel och  
vilken form av stöd läraren behöver ge barnet. Stödet  
varierar från att ge barnen fokuserad uppmärksamhet  
till att fullt ut hjälpa barnet i aktiviteten. När väl barnen 
genomfört aktiviteten får de omedelbart återkoppling och 
också den specifika respons som initierade samspelet från 
början. Episodiskt lärande tar således både miljöfaktorer 
och barns initiativ i beaktande (Sandberg, 2014 s. 245).
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En tydlig slutsats i vår studie är att förskollärare betonar att miljön är 
viktig för social kommunikation. Det är i mötet mellan miljön, gruppen 
och det enskilda barnet som ett genomtänkt arbete har stor betydelse. 
Genom att tänka på och organisera förutsättningar i miljön kan ett barn 
få stöd i det som upplevs som svårt med social kommunikation. Sam-
tidigt menar vi att det är meningsfullt att utgå från de tre områden som 
både förskollärare och forskare lyfte fram som de viktigaste förmågorna 
för att klara av social kommunikation på ett utvecklande sätt. Dessa tre 
förmågor är språklig förmåga, empati och samspelsförmåga. I försko-
lans vardag finns rikliga tillfällen att rent praktiskt stötta barn som har 
svårigheter med social kommunikation. Stora delar av förskolebarnets 
dag består av att använda sitt språk och att samspela med andra. Förmå-
gan att använda sitt språk för att uppnå social samvaro samtidigt som 
barnet i social samvaro använder sitt språk, blir som att social kommu-
nikation är både medel och mål för barnets utveckling och tilltagande 
förmåga till en alltmer fungerande social tillvaro.

Reflektionsfrågor i grupp eller enskilt

1. Vilket innehåll skulle du/ni vilja fylla begreppet social  
kommunikation med?

2. Kan du/ni ge exempel på när ni upplever att den sociala  
kommunikationen fungerar väl och när ni menar att den  
sociala kommunikationen fungerar mindre bra?

3. På vilket sätt kan en medvetenhet om den sociala  
kommunikationen bidra till högre kvalitet i en verksamhet?

4. Vilka situationer och platser inom förskolan anser du/ni som  
särskilt lämpade för att träna barnen i social kommunikation?

5. Varför är det av betydelse att förskolan har sina egna begrepp 
och inte bara lånar begrepp och förståelse av begrepp från 
andra verksamheter och forskningsfält?



50

Referenser

Anagnostou, E., Jones, N., Huerta, M., Halladay, A. K., Wang, P., Scahill, L.,  
 Horrigan, J. P., Kasari, C., Lord, C., Choi, D., Sullivan K. & Dawson, G. (2015) 
 Measuring social communication behaviors as a treatment endpoint in individuals 
 with autism spectrum disorder. Autism. 19(5) s. 622-636.

Aspeflo, U. (2015) För alla i skolan: en bok om inkluderande och utvecklande 
 undervisning. Aspeflo & Klamas AB Förlag: Kungsbacka.

Dysthe, O. (2003) Dialog, samspel och lärande. Studentlitteratur: Lund.

American Psychiatric Association (2013) Diagnostic and Statistical manual of  
 Mental Disorders (DSM-5). American Psychiatric Association: Washington. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (2015) Handbok i kvalitativ analys. Liber: Stockholm.

Folkman, M-L. & Svedin, E. (2008) Barn som inte leker – från ensamlek till social lek. 
 Liber: Stockholm.

Hedström, H. (2014) Barn som oroar - bemötande och metoder i förskola och 
 förskoleklass. Lärarförlaget: Stockholm.

Hwa- Froelich, D. A. (2015) Social communication development and disorders. 
 Psychology Press: New York.

Laushey, K.M. & Heflin, L.J. (2000) Enhancing social skills of kindergarten children 
 with autism through the training of multiple peers as tutors. Journal of Autism  
 and Developmental Disorders, 30(3) s. 183-193.

Nationalencyklopedin (1996) Bra Böcker: Höganäs.

Nettelbladt, U. & Salameh, E-K. (2013) Språkutveckling och språkstörning hos barn. 
 Pragmatik- teorier, utveckling och svårigheter. Studentlitteratur: Lund.

Frylmark, A. (2013) Svårigheter med social kommunikation.  
 Ord AF: Stockholm.

Sandberg, A. (2014) Med sikte på förskolan- barn i behov av stöd.  
 Studentlitteratur: Lund.

Smidt, S. (2010) Vygotskij och de små och yngre barnens lärande.  
 Studentlitteratur: Lund.

Svensson, L. (2007) Ny metod för forskning om barns sociala kommunikation. 
 Logopednytt (7). 

Vygotskij, L. S. (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen.  
 Daidalos: Göteborg




