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Social kommunikation – mer än bara samtal: 
En intervjustudie om några förskollärares 
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Anna Yngvesson

Anna Yngvesson är förskollärare sedan 1995. Arbetar i Bomhus för-
skoleområde. Kapitlet är ett arbete som lagts fram som en uppsats på 
grundläggande nivå (61-90 högskolepoäng) vid Högskolan i Gävle.

Inledning

Efter att ha arbetat drygt 20 år inom förskolan och mött många pedago-
ger som satt avtryck hos mig och som varit med att forma den pedagog 
jag är idag har det alltmer väckts en tanke hos mig om vikten av goda 
pedagoger i förskolan. I vårt dagliga görande på förskolan är vi själva 
vårt främsta arbetsverktyg – både på gott och ont – och vi påverkar och 
lär mycket av varandra. Vi är inte bara en förebild för barnen, utan även 
för våra kollegor. Utifrån dessa tankar valde jag att uppmärksamma 
några frågeställningar specifikt, vilka utgör denna studies huvudsakliga  
fokus, som handlar om hur vi pedagoger uppfattar social kommunikation 
och hur vi uppfattar oss arbeta med detta. Frågorna löd:

– Hur resonerar vi pedagoger i förskolan kring  
 social kommunikation? 

– Vad uppfattar vi pedagoger som social kommunikation? 

– Hur menar vi pedagoger att social kommunikation  
 tar sig uttryck? 

– Vilken roll ger vi oss själva i relation till utvecklandet  
 av den sociala kommunikationen? 
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Studien syftar genom dessa frågeställningar till att lyfta betydelsen av 
förskolan och dess verksamhet för träning av barn i social kommunika-
tion. Som en följd av detta har jag valt att intervjua ett antal verksamma 
pedagoger om hur de uppfattar begreppet och fenomenet social kom-
munikation. Utifrån dessa intervjuer kan sedan ett antal uppfattningar 
och åsikter uppmärksammas vilka sedan kan ligga till grund för att ytter- 
ligare fördjupa verksamhetens kunskaper om hur man kan jobba vidare 
för att ytterligare främja barns kommunikativa utveckling. På så sätt 
kan studien utgöra en grund för en kvalitetshöjning av verksamheten, 
dels som ett underlag för att fördjupa och förändra pedagogers uppfatt-
ningar om den sociala kommunikationens betydelse, men också som ett 
underlag för att faktiskt hitta strategier och metoder vilka kan fungera 
som framgångsfaktorer för att ytterliga träna barnens kommunikativa 
färdigheter.

Vad säger forskningen?

I förskollärarens pedagogiska kompetens bör det finnas en förmåga att 
skapa rika möjligheter till olika upplevelser. Dessa upplevelser bör ge 
barnen möjligheter till breddade erfarenheter genom att de får delta i 
lekar och aktiviteter tillsammans med andra barn och vuxna. I en peda-
gogisk kompetens, det vill säga att pedagogen har både en teoretisk och 
praktisk kunskap, bör det även ingå en gedigen teoretisk kunskap om 
barns lärande och utveckling, en medvetenhet om de egna värderingarna 
och den egna förmågan, en stor erfarenhet, en förmåga att känna empati,  
samt att känna glädje och bli engagerad i arbetet med barn. Samman-
taget brukar dessa delar diskuteras utifrån begreppet professionalitet 
vilket också vanligtvis lyfts som varande av vikt för det pedagogiska 
arbetet och den pedagogiska vardagen. 

Pedagogers professionalism

Att olika pedagoger i förskolan har intressen och kunskaper inom olika 
områden är naturligtvis en självklarhet. Ett sådant område där intresse 
och kunskaper kan skilja sig åt är kommunikativa förmågor hos peda- 
gogerna där det på ett tydligt sätt visar sig att det alltid är lättare att 
uppnå en god kommunikation med barnen om pedagogen själv har kun-
skapen och ett intresse inom området. De bästa kännetecknen på en 
professionell pedagog är att de har en gedigen förståelse för barn och 
deras värld samt har en ämneskompetens (se bl.a. Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 1999). I relation till detta kan det uttryckas att flera studier 
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kommit fram till att hur man utformar den pedagogiska miljön har stor 
betydelse för verksamheten och dess kvalitet (se bl.a. Phyfe-Perkins, 
1979, Maxwell & Evans, 2000). Pedagogernas professionalism inramas 
och begränsas på så sätt av den miljö som finns inom deras verksamhet. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) argumenterar ytterligare för 
att det förhållningssätt som råder på en förskola är avgörande för barnens 
fortsatta möjligheter till utveckling och lärande. Det som lyfts som  
varande av störst betydelse är förhållningssättet mellan pedagog och 
barn. På så sätt blir pedagogens engagemang och lyhördhet för barns 
behov samt dess kunskaper om hur barn lär sig av vikt i det professio-
nella arbetet. Att barn får lust att lära i en förskola som uppvisar hög 
kvalitet avgörs på så sätt av pedagogernas förhållningssätt, attityd och 
intresse för barnens lärande. Pedagogers professionella förhållningssätt 
blir på så sätt en ytterst viktig faktor för att uppnå förskolans mål.
 Hur man som pedagog ska utveckla barns färdigheter och förmågor 
genom ett pedagogiskt ledarskap är något som Nilsson & Waldermanson 
(1995) diskuterar. Framförallt trycker de på vikten av att få till ”infly-
tande tillsammans med barnens samtycke och acceptans” (Nilsson & 
Waldermansson 1995, s. 94). De menar att det är av vikt att få till ett 
ledarskap som följs av barnen för att de vill, inte för att de känner sig 
tvingade eller måste. Att vara en god ledare beror därför oftast inte på 
att det är vissa egenskaper som man måste inneha utan det är snarare 
kunskaper om gruppfärdigheter som behövs. Att kunna skapa ett klimat 
med positiva normer i gruppen och förmåga att läsa av det som sker 
bland barnen lyfts på så sätt upp som särskilt viktiga egenskaper (Nilsson 
& Waldermansson 1995). Gotvassli (2002) tar dessa tankar ytterligare 
ett steg och diskuterar pedagogers arbetssätt utifrån tanken att resultatet 
av deras erfarenheter ofta är gjorda utifrån en ”trial and error” metod 
vilket innebär att mycket av de kunskaper pedagogerna samlar på sig 
är så kallad tyst kunskap. En egenskap hos denna tysta kunskap är att 
den är svår att kritisera men också att dela med andra. Tyst kunskap kan 
utvecklas till att bli en praxis i verksamheten, ibland kan detta uppmärk-
sammas som negativt eftersom den inte, genom sin tysta dimension, lyfts 
för diskussion och på så sätt blir möjlig att förändra, eller åtminstone 
reflektera omkring. Därför behövs en medvetenhet och diskussion kring 
den tysta kunskapen utvecklas vilket kan leda till ett meningsfullt lärande 
för alla pedagoger i en verksamhet (Gotvassli 2002).
 Nutida diskussioner lyfter ofta professionalism i diskussioner som 
rör skolan och ofta förs det fram att lärare brister i professionalitet (se 
t.ex. Carlgren & Marton, 2000). Diskussionerna kan ses som ett nutida 
uttryck för den osäkerhet som tycks finnas i samhället kring lärares  
kompetens. Bilden förstärks ytterligare av att även pedagoger själva har  
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svårt att sätta ord på det som de gör och uträttar i sin yrkesroll eftersom 
denna typ av kunskap ofta har formen av just tyst kunskap. Utifrån kan 
det därför ofta tyckas som att lärarens styrka som pedagog finns med-
född eller att det är ett slumpartat agerande som leder till framgångar 
(Carlgren & Marton, 2000). Att pedagoger blir medvetna om sitt eget 
agerande och sin egen roll i barngruppen är därför ett viktigt steg mot 
att kunna säkra kvaliteten i förskolan genom att formalisera en profes-
sionalitet bland pedagoger vilken kan diskuteras och reflekteras om-
kring. Att mer systematiskt använda sig av observationer vilka riktar 
uppmärksamheten mot verksamma pedagoger är därför ett sätt att börja 
reflektera över pedagogernas egna agerande (Holmlund & Rönnerman, 
1995). 
 Lärare diskuterar normalt i sina arbetslag hur de vill att verksam-
heten ska bedrivas, men många gånger stannar diskussionerna där. Det 
blir därför sällan uppföljt om det som faktiskt sker stämmer överens 
med vad som sattes upp som mål när verksamheten planerades. I detta 
blir det en central fråga för alla pedagoger om utfallet blev som man 
planerat för och som man tänkt sig. Holmlund och Rönnerman (1995) 
argumenterar för att oavsett hur pedagoger tänker att arbetslaget agerar 
och verksamheten bedrivs så är det betydelsefullt att ta reda på om det 
som pedagogerna tror sig ske är det som faktiskt också sker.
 Om en förskola håller hög kvalitet eller inte handlar på så sätt främst 
om pedagogernas barnsyn och inställning till sin uppgift. En professio-
nell lärare i förskolan måste hela tiden bedöma om agerandet stämmer 
överens med de ideal som ska fungera vägledande för verksamheten. 
Det är på så sätt nödvändigt att de vuxna som utför pedagogiskt arbete 
har ett reflekterande förhållningssätt till sig själva, eftersom en av de 
viktigaste faktorerna i det pedagogiska arbetet är den egna personlig-
heten. Att utveckla en yrkesmässig medvetenhet kräver därför att man 
vågar reflektera över sin arbetsinsats och sitt agerande gentemot barnen 
så att man ständigt kan svara på frågan: vem är jag som yrkesperson 
och vart ligger min professionalitet? En bra förskola blir på så sätt en 
förskola som har vuxna med en genomtänkt pedagogisk grundsyn och 
en tydlig identitet som människa (se bl.a. Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 
2001). Även Åhs (1998) skriver om vikten av en pedagogs grundsyn. 
I detta påvisas att hur vi ser på människors värde har en avgörande be-
tydelse för hur vi uppfattar vårt pedagogiska arbete och beroende på 
vilket synsätt vi har så väljer vi pedagogiska strategier efter det.
 Enligt Fagerli, Lillemyr & Söbstad (2001) måste förskolan ha peda-
goger som ser barnens hela personlighet, som låter barnen komma fram 
och ta plats och bli delaktiga i verksamheten. Pedagogerna bör vara verk- 
samma utan att ta plats från barnen. För att kunna utföra ett professionellt 
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arbete måste verksamheten utvecklas och det pedagogiska innehållet 
vara varierat och allsidigt och inte slentrianmässigt upprepas år efter år. 
Pedagogerna behöver dessutom ha goda kunskaper om barns utveck-
ling för att kunna möta barn som inte utvecklas som förväntat för att på 
bästa sätt bemöta och förstå dessa barns behov. Vissa barn behöver på 
så sätt i särskild hög grad hjälp och stöd i sin utveckling.
 Pedagogisk medvetenhet syftar därför på pedagogens kompetens 
att kunna utforma en verksamhet som ger optimala förutsättningar för 
varje barn att utvecklas och lära intellektuellt, emotionellt, socialt och 
kulturellt. En professionell pedagog bör därför ha förmågan att skapa 
en förskola med miljöer som erbjuder barnen rika möjligheter att erfara 
olika upplevelser främst genom lek och aktivitet tillsammans med andra 
barn och vuxna. Läraren ska även utmana barnen i samtal, skapa tid till 
eftertanke och problemlösning och ge varje barn möjlighet att sociali-
seras in i samhällets grundläggande värderingar. Att kunna skapa en 
pedagogisk verksamhet där det bildas en helhet av förskolans samhälls-
uppdrag och individens behov och önskningar kännetecknar en profes-
sionell lärare i förskolan (se bl.a. Pramling Samuelsson & Sheridan, 
1999).

Samspel
En viktig del för att uppnå de mål som finns i läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) är att pedagogerna måste ge barnen möj-
ligheter till att samarbeta med varandra. För att barnen ska utvecklas 
optimalt måste de ges möjligheter att samspela med andra människor, 
med lärare eller kamrater (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 
2000). Även Pape (2001) beskriver att det är angeläget att pedagoger 
i förskolan reflekterar över hur barnens sociala utveckling påverkas 
av det dagliga samspelet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
skriver även de om vikten av samspel. De fokuserar i detta på vikten 
av ett bra samspel mellan pedagog och barn. För att barnet ska kunna 
utvecklas på egen hand behöver det få möta olika upplevelser för att 
sedan göra egna erfarenheter. De menar att det behöver finnas ett nära 
samspel mellan barn och pedagog för att barnet ska känna trygghet och  
kunna vidareutvecklas. För att relationen mellan barn och pedagog ska 
bli relevant måste barnets fokus därför riktas mot något som det uppfattar 
som intressant. I samspelssituationen ska det finnas något som pedagogen 
vill förmedla till barnet och genom att fånga barnets intresse och rikta 
uppmärksamheten till barnet skapas en ömsesidighet vilket ökar möj-
ligheten att barnet lär sig Det är därför betydelsefullt att lärare i för-
skolan förmedlar innebörder i olika föremål och relationer med fokus  
och professionalitet vid bemötandet av barnen (Pramling Samuelsson & 
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Sheridan, 1999). Vidare anser Pape (2001) att det är viktigt att pedagoger 
i förskolan bemöter barnet på ett sätt så att det känner att det duger. 
Med detta avses att barnet behöver bekräftas på ett sådant sätt att barnet 
uppfattar det som meningsfullt. Det är dessutom viktigt att barnet blir 
uppmärksammat och medvetet om vad det är som gör att barnet lyckas 
eller misslyckas, detta för att barnet ska kunna vidareutveckla sin kom-
petens. 
 Björklid & Fischbein (1996) betonar också vikten av samspelets be-
tydelse för barnens utveckling.  De menar att det behövs ett samspel 
mellan barnet och pedagogen för att barnets utveckling ska gå framåt. 
Pedagogen bör därför ge barnet möjlighet att möta nya krav, förhopp-
ningar och nya aktiviteter som för barnets utveckling framåt. De anser 
att det är samspelet och relationen till den vuxne som avgör om barnet 
utvecklas vidare. Visst anses det viktigt att barnet får möta olika akti-
viteter och utmaningar, men i slutändan är det lärarens professionella 
kompetens och den respekt barnet får för sina kunskaper som är det 
avgörande i barnets utveckling. Fagerli, Lillemyr & Söbstad (2001) tar 
också upp samspelets betydelse i förskolan och menar att omsorg är 
en betydelsefull sida av detta samspel. Omsorg är ofta förbundet med 
livsviktiga faktorer såsom trygghet, mat och hygien så det påtalas som 
varande av vikt att kvaliteten på omsorgsarbetet håller en hög kvalitet. 
Förskolans verksamhet ska även präglas av omsorg som kännetecknas 
av värme, närhet och inlevelse. En professionell pedagog har därför 
som en del av sin professionalitet att ge omsorg till alla barn som finns 
i verksamheten oberoende av sina egna känslor för barnet. Detta kallas 
för etisk omsorg och innebär att förskolans personal utgår från varje 
barns individuella behov av omsorg. Vidare kan det framföras att en 
miljö där trygghet och omtanke är centralt och där människor ger positiv 
bekräftelse är den miljö där man lär sig bäst. Mycket av lärandet sker 
dessutom informellt i samspelet med andra varför detta är en särskilt 
viktig aspekt att lyfta fram som betydelsefull. 
 Förskolan är en viktig plats för lärande och utveckling därför anser 
Fagerli, Lillemyr & Söbstad (2001) att pedagoger måste ha en grundsyn 
där de ser omsorg och lärande som en helhet och att detta blir levande i 
den pedagogiska verksamheten. Varje barn i barngruppen behöver känna 
”jag kan, jag vill, jag ska” och det är lärarens uppgift att locka fram den 
känslan i varje individ. Det är därför viktigt att läraren kan öka barnens 
tilltro till den egna förmågan och förmedla en vilja att lära sig och inte 
ge upp. För att klara av detta krävs att pedagogen har en stark tilltro inte 
bara till sig själv utan också till sina kollegor i arbetslaget. Det behövs 
även en önskan att vilja lära nytt hos varje pedagog (se t.ex. Sträng, 
2005). Pedagogen behöver en förmåga att både leda praktiska aktiviteter 
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och samtidigt utveckla det sociala samspelet med lyhördhet för allas 
behov. Samtidigt behöver pedagogen behålla sitt professionella fokus 
vilket gör ledarskapet i den dagliga verksamheten till något ytterst 
komplext. Att pedagogen får detta att fungera har stor betydelse för 
verksamheten och barngruppen. Varje dag ska pedagogen uppmärk-
samma varje enskilt barn samtidigt som hela barngruppen tar en stor del 
av fokus. Pedagogen ska dessutom upprätthålla struktur, ordning och 
utveckling. Hur detta sker beror på hur samspelet mellan det läraren 
riktar fokus mot och hur det i sin tur tolkas. Det är därför viktigt att som 
pedagog i förskolan bli medveten om hur ens undermedvetna uttrycks-
sätt tolkas för att få till ett bra pedagogiskt ledarskap. Vilka gester, 
ansiktsuttryck, vart placerar jag mig i rummet, hur rör jag mig, med mera  
är viktiga faktorer att reflektera omkring. Sträng (2005) skriver att många 
pedagoger idag framför klagomål om att de inte hinner med allt som 
ska göras och att tiden inte uppfattas räcka till. I de situationer när dessa 
känslor kommer är det viktigt att en professionell lärare ställer sig frågor 
som: hur väljer jag att leda verksamheten, vad kan jag rikta min upp-
märksamhet mot, vilka konsekvenser kan dessa val möjligen föra med 
sig? Som pedagog behöver man hela tiden reflektera över denna sin roll 
som pedagogisk ledare. Man behöver dessutom som en del i sin profes-
sionalitet ta tillvara varje form av möte i verksamheten. Därför behöver 
man hela tiden veta vad man ska göra och vad förväntas av mig som 
professionell pedagog. Det krävs på så sätt ett eget ansvar att uppdatera 
sig utifrån aktuell forskning och utifrån detta fundera kring sin egen 
ställning och roll som pedagog (Sträng, 2005).
 

Social kommunikation

Inom förskolan har språkutveckling varit en viktig del med fokus på 
uttal, meningsbyggnad och språkets uppbyggnad. I läroplanen för för-
skolan betonas språkets betydelse för barns välbefinnande. Här belyses 
också vikten av rika upplevelser och situationer för barnen att kommuni-
cera kring. Dessutom betonas hur viktigt det är med vuxna som lyssnar 
aktivt på barnen med lyhördhet samt med en väl utvecklad förmåga att 
föra samtalet vidare och föra samtalet vidare utanför ett ”här och nu”. 
Språk och kommunikation bör också mer naturligt integreras i aktivi-
teter, rutiner, samspel, lärande, skapande och lek. Social kompetens 
och möjligheten att tränas i detta med fokus på artigt bemötande, lek-
kompetens och att fungera i grupp lyfts också som viktiga delar i för-
skolans uppdrag (Utbildningsdepartementet, 2010).  
 Ett nytt begrepp som uppkommit och börjat diskuteras på senare 
år är social kommunikation. En av de första att introducera begreppet 
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i Sverige är Astrid Frylmark (2015) som beskrivit social kommunikation 
utifrån fyra huvudkategorier. De fyra kategorier Frylmark menar att 
barnet behöver behärska för att ha möjligheterna att utveckla en god 
social kommunikation är: 

• språk

• samtalsförmåga

• social kompetens 

• välja och organisera information

Frylmark (2015) fördjupar sin beskrivning av social kommunikation 
där hon ytterligare anför att för att få till en bra kommunikation behöver 
språket utvecklas till att bättre förstå abstrakta ord och begrepp, förstå 
liknelser samt kunna följa instruktioner. Barnet behöver dessutom kunna 
använda språkets funktion för att fånga någons uppmärksamhet, be om 
hjälp eller säga ifrån. I samtalandets konst ingår både en verbala och en 
ickeverbal del. Du behöver kunna inleda ett samtal, hålla i gång samtalet 
och kunna avsluta det du samtalar om samt kunna hålla en röd tråd hela 
vägen i samtalet. Det kan också innebära att du har en förmåga att kunna 
komma in i ett redan pågående samtal och ska i detta kunna urskilja 
vad samtalet handlar om och hur du ska kunna bidra i detta. För att 
samtalet ska kunna flyta på behövs ögonkontakt, förmåga till turtagning 
samt en förmåga att kunna tolka mimik och gester. I den sociala kom-
petensen ingår dessutom att kunna identifiera och förstå känslor, såväl 
hos andra som hos sig själv. Det behövs också en vilja av att dela med 
sig och att kunna förhandla och kompromissa med sin egen och andras 
viljor. Vänskap är en annan viktig del som lyfts fram eftersom det be-
hövs en förmåga att skapa och upprätthålla vänskap och relationer för 
att få känna känslan av att höra till ett större sammanhang, ge mening 
åt livet samt känna trygghet och lycka. Till sist behövs en utvecklad 
förmåga att kunna välja information som ska bli en del i kommunika-
tionen. Detta innebär i korthet att individen utvecklar en förmåga att 
förstå att samtalspartnern inte vet allt jag själv vet utan att jag måste ge 
ett sammanhang och bakgrund till det jag säger, och att ta in lyssnarens 
behov av ytterligare information i samtalet (Frylmark, 2015).

Metod

I studien har intervjuer genomförts med ett antal förskollärare vilka 
har flera års erfarenhet av att arbeta med barn (erfarenheten varierar 
mellan 8 till 30 år i yrket). Valet av förskollärare baserades på att jag 
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inledningsvis ville att de skulle ha erfarenhet av att ha mött många olika 
barn och ha samlat på sig tankar kring detta under en något längre yrkes- 
karriär. I studien används så kallade halvstrukturerade intervjuer för 
att fånga in vad pedagogerna upplever sig veta och har för erfarenheter 
kring det som i denna studie går under begreppet social kommunikation. 
De halvstrukturerade intervjuerna tillhandahåller en ram inom vilken 
intervjupersonerna ges en möjlighet att utveckla sina tankar om social 
kommunikation. En fördel med halvstrukturerade intervjuer är dess  
öppenhet vilket kan anses vara en stor fördel (Kvale, 1997) när man 
söker uppfattningar och upplevelser kring ett specifikt fenomen. Stukát 
(2005) menar dessutom att halvstrukturerade intervjuer ger de inter-
vjuade en bättre möjlighet till att uttrycka sig än vad till exempel en helt 
strukturerad intervju gör. En huvuduppgift utifrån en kvalitativ forsk-
ningsprocess är att tolka och förstå de resultat som framkommer under 
en undersökning och att undersökningen leder till en möjlighet att skapa 
olika kategorier för att på så sätt kunna tillhandahålla en schematisk 
beskrivning av forskningsområdets karaktär. Kvalitativa studier har  
vanligtvis ett något lägre antal undersökningspersoner än vad man har när 
kvantitativa studier genomförs, som vid till exempel enkätstudier (Stukat, 
2005). Detta har i denna studie naturligtvis beaktats, men det har inte 
ansetts vara ett problem eftersom studien inte syftar till att ge en total 
bild av hur social kommunikation uppfattas av förskollärare inom Gävle 
kommun. Istället har syftet varit att fördjupa och uppmärksamma hur 
några förskollärare uppfattar begreppet och fenomenet social kommu-
nikation. 
 Intervjuerna genomfördes som relativt personliga intervjuer. Själva 
intervjun gjordes antingen i ett arbetsrum på förskolan där pedagogerna 
arbetade eller hemma hos mig i mitt kök. Jag gjorde ett medvetet val att inte 
lämna ut intervjufrågorna till pedagogerna innan intervjuerna eftersom 
jag eftersökte någorlunda övervägda tankar kring social kommunikation. 
Dock var det så att jag bara förklarade vad intervjuerna skulle handla 
om i stora drag. Jag gjorde detta övervägda val eftersom jag ville syn-
liggöra pedagogernas egna spontana tankar kring ämnet men samtidigt 
inte riskera att förskollärarna i alltför stor grad skulle svara utifrån vad 
som skulle kunna tänkas vara ”rätt” svar. Jag spelade in intervjuerna 
på en diktafon i sin helhet för att lättare kunna analysera materialet och 
lyssna på intervjuerna flera gånger, detta för att inte missa något i vad 
som sades. Efter intervjuerna började jag att analysera intervjusvaren. 
Inspelningarna med diktafon fungerade bra och det blev inget bortfall 
av ljud i de inspelade intervjuerna. Jag transkriberade materialet i sin 
helhet. Med transkription menas att jag översatt det talade språket till 
skriftlig form. Det som pedagogerna sa skrevs ned ordagrant. Analysen 



92

började med att jag läste intervjuerna upprepade gånger för att lära 
känna materialet. Efter det gjorde jag ett sammanfattande dokument 
med allas svar under varje enskild fråga för att lättare kunna se skillnader  
och likheter i svaren. Utifrån detta presenteras sedan en mer systematisk 
bild av det insamlade materialet vilket kategoriserats utifrån förskol-
lärarnas uttalanden och tankar om social kommunikation. 

Presentation av de intervjuade

I studien har alla intervjuade förskollärare getts fiktiva namn. Nedan 
följer en tabell med en sammanställning av de olika förskollärarna och 
deras erfarenheter:

Tabell 1: Sammanställning av de intervjuade förskollärarna

Fiktivt namn Antal år i yrket Antal barn på avdelning Ålder på barnen på 
avdelningen

Carro 30 36 barn 3-6 år

Ardita 17 33 barn 1-3 år

Iris 8 33 barn 1-3 år

Joline 17 44 barn/17 barn 5-6 år

Liselott 10 33 barn 1-3 år

Anso 18 19 barn 1-5 år

Normalt är grupperna uppdelade i minder så kallade hemvister vilket 
innebär att grupperna ”de facto” är betydligt mindre än de redovisade 
grupperna ovan.

Tankar om social kommunikation

Studiens syfte har varit att få fatt på några aktiva förskollärares tankar 
kring social kommunikation, både som begrepp och som fenomen. Detta 
har skett utifrån att försöka uppmärksamma om det finns tips som kan 
spridas vidare till fler pedagoger för att utveckla barns sociala kommu-
nikation och på så sätt utveckla verksamheterna ytterligare. I detta har 
följande frågeställningar utvecklats:

– Hur definierar förskollärare social kommunikation?

– Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att utveckla 
 barns sociala kommunikation?

– Är det något tillfälle under dagen som stimulerar  
 mer till social kommunikation enligt de intervjuade  
 förskollärarna?
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Utifrån ett besvarande av dessa frågeställningar sker nedan en redo-
visning av vad som framkom vid intervjuerna med de aktiva förskol-
lärarna.
 

Hur definierar förskollärare social kommunikation

Endast hälften av de intervjuade förskollärarna uppgav att de hade hört 
uttrycket social kommunikation men alla redovisade en tanke om vad 
det kunde vara. Alla de intervjuade var överens om att social kommu-
nikation i grund och botten bygger på samtal. Någon av de intervjuade 
gjorde dock tillägget om hur man samtalar och kommunicerar som en  
viktig del i den sociala kommunikationen. Öppenhet kom också att  
nämnas som en viktig del samt förmågan att kunna läsa av andra män- 
niskor. Social kompetens sas också vara en del i den sociala kommunika- 
tionen, att kunna kommunicera och läsa av andra utifrån en egen social 
kompetens blev på så sätt en särskilt viktig del som lyftes. Ett uttalande 
från en av förskollärarna fångar väl denna dimension av hur social kom-
munikation tänks bland de verksamma pedagogerna: 

De är de kontakter man skapar med en eller  
flera människor, så tänker jag (Ardita).  

Hur beskriver förskollärare sitt arbete med att utveckla  
barns sociala kommunikation

I arbetet med att utveckla barns sociala kommunikation nämndes flera 
förmågor som det ansågs att barnen behövde öva på för att få en ökad 
förmåga till god social kommunikation. Nedan följer en sammanställning 
av de förmågor som lyftes:

• Att våga prata trots att man kanske inte pratar rent, att 
 våga uttrycka sig och visa vad man vill. Barngruppen 
 behöver vara trygg med en tillåtande miljö utan 
 ”rätt” eller ”fel” sätt att prata på

•  Ha ett självförtroende, tro på sin egen betydelse

•  Att ha ett intresse för och nyfikenhet på andra människor,  
 ha empati och kunna sätta sig in i andras situation 

• Ödmjukhet inför andras vilja

• Att kunna läsa av andra och tolka leksignaler 

•  Samtalsförmåga, ha en vana att samtala. Både Liselott 
 och Iris nämnde vikten av att föräldrarna har samtalat 
 med sitt barn, att de är vana hemifrån att vara en del av 
 ett samtal
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Utifrån sammanställningen ovan blir det relativt tydligt att de intervjuade  
förskollärarna särskilt lyfter förskollärarnas del i att bereda möjligheter 
för att tränas i förmågor vilka underlättar social kommunikation. Uti-
från denna sammanställning kan man därför konstatera att även om de 
intervjuade förskollärarna inte initialt har helt tydlig uppfattning om 
vad social kommunikation innebär så har de inga problem med att se 
sitt eget arbete i ljuset av att mycket av yrket handlar om att bereda 
möjligheter och färdighetsträningar vilka cirklar omkring det som de 
definierar som social kommunikation. Intressant är också att de i de 
flesta fall definierar incitamenten för en god social kommunikation som 
färdigheter vilka ligger hos barnen, vilka av förskollärarna tolkas som 
färdigheter vilka inom förskolan bör tränas. 

Om att utveckla barns sociala kommunikation 

Genom att vara nära, finnas tillhands i barnens lekar, vara mer delaktig 
i barnens vardag för att därigenom kunna sätta ord på det barnen sam-
talar om och att försöka ”tolka” om barnet fastnar i det den vill ha sagt, 
är alla faktorer som framkommer som framgångsrika strategier för att 
stärka barnen i deras sociala kommunikation. En av förskollärarna ut-
trycker detta som:

Du behöver inte vara så snabb att lägga dig i som pedagog 
utan vänta och lyssna på barnens kommunikation. Både  
vid ”vänlig” kommunikation men även om de är oense.  
Låt barnen komma på lösningar, komma på hur de kan ta 
sig in i leken. Vänta och lägg dig inte i för tidigt vilket jag 
tycker att vi ofta gör (Ardita). 

Att hjälpa barnen att sätta ord på det de känner upplevs som viktigt av 
de intervjuade pedagogerna så att det leder till att när barnet till exempel  
blir argt så ska barnet tränas i att berätta detta istället för att uttrycka 
känslor på andra, mindre konstruktiva, utåtagerande sätt. Något annat 
som pedagogerna la stor vikt vid var att man sätter ord på det barnen gör 
när de gör det. Som pedagog uppfattas du då fungera som en förebild 
och i detta behöver du som pedagog använda ett rikt språk men sam-
tidigt anpassa det språk du använder utifrån barnets nivå. En av förskol-
lärarna uttrycker detta:

Om man har ett barn som behöver komma igång med  
språket för att kommunicera behöver man tänka på att  
använda lagom många ord, att inte förenkla språket men 
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heller inte göra det för svårt för att få barnet att behålla 
intresset. Det gäller att hålla sig på en nivå så att barnet 
fortfarande är intresserat, men ändå så att man utmanar  
lite grann (Joline).

Det uppfattades därför som särskilt viktigt att tänka på att samtala 
mycket med alla barn, men främst med dem som inte helt naturligt 
kommunicerar självmant. De barnen kan behöva hjälp av oss pedagoger 
att hitta jämbördiga samtalspartner, vilket var något som särskilt fram-
kom under intervjuerna. Med ett-åringarna upplevdes kommunikationen 
mellan barnet och vuxna som viktigast medan det med 2-3 åringarna 
blir mer att hjälpa till i kommunikationen mellan barn i kamratrela-
tioner. Det framkom också vid intervjuerna att en särskilt viktig fram-
gångsfaktor gällde att hitta tillfällen att prata med barnet när man ändå 
gör något annat. Detta kunde till exempel gälla aktiviteter som påkläd-
ning, rita eller äta. Man ska följaktligen inte som pedagog ”styra upp” 
utifrån en tanke om att ”nu ska du och jag ha ett samtal”. Istället be-
tonades vikten av att kommunikationen ska ske naturligt i vardagen. I 
detta uppmärksammades särskilt att det är viktigt att lyssna på barnen  
och inte bara prata själv som pedagog. Det uttrycktes också som en  
”träningssak” att inte bara lyssna på barnen, utan istället verkligen lyssna 
in vad det är barnet vill säga egentligen. I detta uppmärksammas särskilt 
vikten av att inte lägga orden i barnens mun utan istället ställa mer 
öppna frågor. På så sätt uppmärksammas det som en särskild metod 
bland pedagogerna att hjälp för barnen går genom att man som pedagog 
ställer frågor. Om barnet berättar något, och inte kommer vidare själv, 
ställ då motfrågor för att hjälpa barnet komma framåt i sitt berättande, 
är en av de rekommendationer som redovisas av de intervjuade förskol-
lärarna som en särskilt framgångsrik faktor. Denna metod kan redovisas 
utifrån vad som sägs av en av de intervjuade förskollärarna som handlar 
om hur man som pedagog bör uttrycka sig för att hjälpa barnet vidare:

Med barn som har svårt att samspela eller samtala med 
andra, visa på andra sätt att säga. Inte genom tillrätta- 
visning, ”så kan du inte säga”, utan, ”jag tycker det är  
trevligt om man säger så här”. Ska vi prova att säga si  
eller så (Carro).

Som pedagog kan du också organisera lekar, utifrån barnens intressen, 
finnas med som lekhjälpare, lyssna in hur barnen kommunicerar, hjälpa 
till att få igång samspel samt få leken att komma vidare. Enligt de inter-
vjuade förskollärarna är det dessutom viktigt att se varje barn, få dem 
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att känna sig värdefulla och uppskattade av gruppen. Det blir på så sätt 
din uppgift som pedagog att verkligen lära känna barnen. En kommu-
nikation underlättas av att de båda samtalspartnerna känner varandra 
väl vilket dessutom leder till att barnen vågar öppna sig och bli mer 
trygga vilket i förlängningen leder till att de vågar svara på frågor. Som 
pedagog behöver man därför vara lyhörd för att kunna lyssna och läsa 
av varje individuellt barn. Ett sätt för att få barnen att komma igång, 
slappna av och kommunicera mer är att ”toka” sig med barnen och att 
busa med dem. Att sjunga, busa och skratta tillsammans upplyfts av 
flera av de intervjuade förskollärarna som en bra strategi för att skapa 
bättre relationer och kommunikation.

Tillfällen för social kommunikation

Alla de intervjuade förskollärarna var rörande överens om att social 
kommunikation är något som tränas kontinuerligt under hela dagen på 
förskolan. Detta kommer fram vid flera tillfällen under intervjuerna i 
uttryck som att den sociala kommunikationen tränas:
 

(…) var som helst egentligen, när som helst (Joline).

Det är inte bara tankar om den sociala kommunikationen som framkom-
mer under intervjuerna. En annan viktig sak som flera av de intervjuade 
förskollärarna återkommer till är språkträningen som flera av pedago-
gerna kopplar tätt ihop med den sociala kommunikationen. I detta lyfts 
det att språkträningen i formen av att utveckla ett stort ordförråd sker 
såväl i planerade aktiviteter, såsom sångstunder och samlingar, men 
även som ett integrerat inslag under hela dagen i mer spontana aktivi-
teter. Detta uttrycks:

Det kan vara att vi pedagoger ibland tror att det planerade 
är viktigare, men nej, hela dagen är viktig (Ardita).  

Trots att flera av förskollärarna lyfte att såväl språkträning som träning 
av den sociala kommunikationen sker integrerat i verksamheten under 
såväl planerade som spontana aktiviteter så fanns det ändå en relativt 
stor samstämmighet kring olika återkommande aktiviteter som ansågs 
särskilt lämpade för träning av språk och kommunikation. Dessa var alla 
aktiviteter som sker med en regelbundenhet i en förskoleverksamhets  
vardag:
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• Skötbordet för att där är man alltid en vuxen med  
 ett barn och man har möjlighet till en bra ögonkontakt

• Måltiden, som i sig är ett socialt sammanhang där  
 man sitter ner i en mindre grupp

• Samlingen, då vi delar oss och inte är så många barn  
 per vuxen 

• Påklädningen
• I konfliktlösning, att vi pedagoger hjälper till med hur 
 vi pratar med varandra och sätter ord på de känslor som 
 uppkommer

Samtidigt som dessa tillfällen lyftes fram som viktiga utifrån en kom-
munikationssynpunkt så kom det även farhågor om att de möjligheter 
som förskolans vardag erbjuder inte alltid utnyttjas på bästa sätt. Dessa 
uttryck för farhågor redovisas i tabellen nedan:

Tabell 2: Sammanställning av citat från de intervjuade förskollärarna  
kring problem med att utnyttja vardagliga situationer för kommunikation.

Citat av de intervjuade förskollärarna kring problem i förskolans vardag  
med att utnyttja möjligheter till social kommunikation

Kommunicerar gör du ju i princip hela tiden med barnen. Det kan vara på sköt-
bordet, vid matbordet, i leken, i mindre grupper, i hallen, i ateljén. Men sen kan 
man komma på sig själv att man står tyst, till exempel vid skötbordet och inte 
utnyttjar den stunden (Liselott).

Och att tänka på hur vi pratar till varandra inför barnen, att vi pratar med barnen 
och inte över dem.  Till exempel vid matsituationen är de viktigt att vi pratar med 
barnen och inte vi vuxna till varandra vilket det lätt blir hos oss eftersom det är 
många barn som inte pratar ännu. Det behöver vi bli bättre på. Det är viktigt att  
vi är medvetna pedagoger som inte pratar över barnens huvud. Och sen vissa 
barn behöver ännu mer att man stöttar dem i vad de känner. Sen har vi mycket 
TAKK som vi jobbar med en del. De stödjer ju ännu mer det man säger och 
språkutvecklingen (Iris).

Största svårigheten är att hinna med, det kanske går en hel dag, och så har man 
inte hunnit prata med det, eller det barnet. Eller jag har inte kunnat vara med att 
sett till att det barnet fått möjlighet att samtala med den som barnet vill samtala 
med (Carro). 

Om man tänker på vardagen i stort så är det att man blir väldigt ofta avbruten 
i kommunikationen, den hinner aldrig bli färdig, du ska kommunicera med så 
många samtidigt (Liselott).

forts.
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Vi har dels barn som inte har ett språk, och barn som har ett språk men väljer 
att inte använda det. Där behöver de få en förståelse för vitsen av att använda 
språket för att kommunicera. De har i och för sig hittat andra sätt att kommuni-
cera, till exempel använda gester och mimik. Svårigheter kan bli att när man  
inte har ett språk kan det lätt leda till frustration när man inte blir förstådd (Joline).

Det är svårt, alla människor är ju olika. En del behöver växa in i det för att våga 
kommunicera. Så det är förmågan hos både vuxna och barn, vilken förmåga  
man har (Liselott).

Stora barngrupper som gör att barnen får svårt att koncentrera sig, de behöver 
ha lugnare. Möjlighet att gå undan och jobba i mindre grupper (Anso).

Citaten ovan visar med en tydlighet att de intervjuade pedagogerna 
mycket väl ser möjligheter i förskolans vardag för kommunikation, men 
att yttre faktorer såsom stress, stora barngrupper, en splittrad vardag och 
skillnader i pedagogernas egna färdigheter i att kommunicera anses på-
verka möjligheterna till ytterligare träning av barnens förmågor i såväl 
språk som social kommunikation. 

Möjligheter till social kommunikation

Om man utgår från Frylmarks (2015) fyra områden: språk, samtalsför-
måga, social kompetens samt förmågan att välja och organisera informa-
tion, hur passar dessa fokuserade områden in på vad de intervjuade för-
skollärarna ser som hinder och möjligheter vad det gäller att träna barn 
till ökade förmågor vad det gäller den sociala kommunikationen? Nedan 
följer dels en sammanfattning av denna studies resultat, men det förs 
också en diskussion omkring social kommunikation och hur den bättre 
kan integreras som en mer naturlig del, vilket finns med i förskolans 
vardagsaktiviteter som ett viktigt fokus. Likaså väcks frågor om förskol- 
lärares professionalitet kring dessa frågor, en professionalitet som inte 
alla gånger är verbaliserad i verksamheten.
 

Språket

Alla intervjuade förskollärare lyfter att det är viktigt med en pedagog 
som finns med barnen och kan sätta ord på det barnen menar, men detta 
ska ske utan att pedagogen lägger orden i barnens mun. Att vara lyhörd 
som pedagog och att välvilligt försöka tolka det barnen vill på rätt sätt är 
en annan viktig egenskap som lyfts bland de intervjuade förskollärarna.  

forts.
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Att utmana barnens språk på rätt sätt för att bibehålla intresset men ända 
ligga på en nivå som utmanar dem nämns också som en särskilt viktig 
framgångsstrategi för att locka barnen till ytterligare kommunikation. 
Flera av de intervjuade förskollärarna lyfter också att om man har ett barn 
som behöver komma igång med språket för att kommunicera så behöver 
man tänka på att använda lagom många ord, att inte förenkla språket 
men heller inte göra det för svårt, detta för att få barnet att behålla in-
tresset. På så sätt formuleras det bland de intervjuade pedagogerna en 
strategi som handlar om att det gäller att hålla sig på en nivå så att barnet 
fortfarande är intresserat, men ändå på en så pass hög nivå att man ut-
manar barnet. I intervjuerna framkommer också vikten av att samtala 
mycket med barnen, ställa följdfrågor och visa intresse för barnen.  
Flera av förskollärarna lyfter också TAKK (Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation) vilket av flera av dem används på för-
skolorna som ytterligare ett sätt att stärka språkutvecklingen.
 Utifrån denna studies intervjuer med verksamma förskollärare kan 
det konstateras att det trots att det initialt kanske inte fanns speciella 
uttalade tankar i relation till begreppet social kommunikation så finns 
det en bred erfarenhet och medvetenhet om vikten av att samtala med 
barnen. Det finns också bland de intervjuade förskollärarna ett brett 
yrkeskunnande kring hur barn lockas till kommunikation som i grund  
och botten baseras på en medvetenhet om att lyssna in varje barn, möta 
det på dess nivå och därifrån utmana barnet i sitt användande av språket. 
Denna medvetenhet är så pass samstämmig och så pass artikulerad bland 
de intervjuade pedagogerna att det fullt möjligt skulle kunna diskuteras 
som en särskild professionalitet bland förskollärarna. En professionalitet 
som baseras på erfarenhet och en medvetenhet om hur man som för-
skollärare kan använda språket för att locka barnet till utveckling. Det 
som framkommer som hinder och problem i relation till denna profes-
sionalitet är en stressande och splittrande vardag som inte erbjuder opti-
mala situationer för att i lugn och ro möta barnen på deras nivå samt 
därifrån utmana barnet. 

Samtalsförmåga

Vikten av oss pedagoger som bra förebilder är något som framkommer 
i samtliga intervjuer. Detta framkommer till exempel genom att det ut-
trycks som viktigt: ”att tänka på hur vi pratar till varandra inför barnen, 
att vi pratar med barnen och inte över dem”. Det framkommer dessutom 
en ganska samstämmig bild att man som pedagog är den viktigaste sam-
talspartnern i förskolan så länge barnen är yngre, men ju äldre barn man 
arbetar med så nämns också barngruppen i sin helhet som viktig för att 
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utveckla samtalsförmågor. I detta framhålls att det trots detta är viktigt 
med stöd och ledning från pedagogerna. Ett exempel som nämns är att 
man kan låta barnen själva komma fram till lösningar, ge dem förutsätt-
ningar att själva ta sig in i leken och utifrån ett mer lösningsfokuserat för-
hållningssätt samtala med barnen om hur man uppträder mot varandra.  
Detta kan gälla saker som att vänta på sin tur, hur man kan kommunicerar 
för att det ska bli bra för alla barn i leken, och så vidare. Ett exempel 
på hur förskollärarna reflekterar kring denna fråga kan finnas i följande 
citat:

(…) som vi jobbar med nu, de har lärt sig STOPP  
ganska mycket och det är väl bra att kunna säga ifrån.  
Samtidigt att skrika ”Stopp, jag vill inte” kanske inte är  
den roligaste och bästa kommunikationen, man måste  
som pedagog visa på att man kan säga det men på ett  
annat sätt (Iris).

Även vad det gäller samtalsförmåga och hur barnen tränas till bättre 
färdigheter inom detta område framträder i intervjuerna som relativt 
samstämmigt. På så sätt kan också här frågan lyftas kring förskollärarnas 
professionalitet. Det synes vara så att det finns en strategi för hur 
förskollärarna arbetar med att stärka barnens samtalsförmåga likväl som 
det finns en samstämmighet att samtalsförmågan tränas i vardagen och 
genom en specifik metodik vilken trycker särskilt på att inte korrigera 
barnen utan istället visa på alternativ för hur man kan kommunicera. 
Förskollärarna använder inom denna metod sig själva till stor del och 
genom att själva agera på speciella sätt visar de vägen för hur barnen 
kan och bör agera. På så sätt blir agerandet bland förskollärarna norme-
rande för hur barnen förväntas agera.
  

Social kompetens

Social kompetens är något vi är vana att diskutera i förskolan. Kring  
social kompetens finns det på så sätt en ganska tydlig uppfattning vad 
det gäller både begreppet och fenomenet. Vid intervjuerna framkommer  
det att viktiga beståndsdelar i den sociala kompetensen anses vara  
empati, alltså en förmåga att sätta sig in i andras känslor. Dessutom 
diskuteras social kompetens som att även vara en förmåga att känna 
igen sina egna känslor och att kunna sätta ord på dem. Bland annat dis-
kuteras detta utifrån en förmåga att kunna sätta ord på varför man blir 
arg och istället för att bli utåtagerande eller våldsam klara av att sätta 
ord på dessa känslor. Utöver detta lyfts också av förskollärarna vikten 



101

av att barnen kan läsa av varandra och utifrån det förstå varandras av-
sikter, detta eftersom en kommunikation anses bygga på att man har 
ett samspel med andra. Vikten av social kompetens är alltså något som 
diskuteras mycket av de intervjuade förskollärarna vid intervjuerna. Ett 
sådant exempel är:
 

Jag tycker nog att social kompetens och social 
kommunikation är en av de viktigaste förmågor  
ett barn, eller en människa behöver ha (Carro). 

I detta framkommer en betoning av den sociala kompetensen som går 
utanför förskolans här och nu, det handlar mer om att det är något som 
är av särskild vikt såväl för individer som för samhället i relation till hur 
individerna och samhället kan utvecklas i en framtid. Social kompetens 
uppfattas på så sätt av de intervjuade förskollärarna som en särskilt vik-
tig kompetens vilket genom deras utsagor framträder som något av en 
central kärna för förskolan vilket också delvis handlar om förskolans 
legitimitet och särart. Det skulle kunna uppfattas som att förskollärarna  
tolkar sitt uppdrag som att träna barnen i den sociala kompetensen vilket 
särskilt sker genom metoder som handlar om att träna barnen i färdig-
heter som handlar om språk och samtalsförmågor. Begreppet social 
kommunikation kommer på så sätt att inramas i ett större sammanhang 
där pedagogerna snarare lyfter metoder vilka handlar om språkets och 
samtalsförmågans betydelse för att träna barnen i en social kompetens, 
en social kompetens som anses av särskild vikt för ett utvecklande av 
individen och samhället. 

Förmåga att välja information

Det sista som bör tas upp utifrån Frylmarks (2015) fyra fokusområden 
är förmågan att välja information och att presentera denna informa-
tion för barnen på ett för dem anpassat sätt. I detta lyfter de intervjuade 
förskollärarna vikten av att som pedagog ställa nyfikna frågor för att 
hjälpa barnet komma vidare. Detta är särskilt viktigt om barnet berättar  
något och fastnar i sin berättelse. Flera av förskollärarna betonar att 
det här är viktigt att man utgår från barnets egna förmåga, men att man 
genom frågor utmanar barnet. Även här kan det sägas att ställa frågor 
verkar ingå en de intervjuades förskollärarnas självbild och syn på sin 
egen professionalitet. Att ställa frågor för att utmana barnet både i dess  
tänkande och i dess språkutveckling framstår därför utifrån denna stu-
dies material som en särskilt anpassad metod som nyttjas för att stärka 
barnens språk och samtalsförmåga. 
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Sammanfattningsvis

I studien har ett antal aktiva förskollärare fått komma till tals vad det 
gäller hur de resonerar omkring social kommunikation som begrepp och 
fenomen. I studien blir det relativt tydligt att det finns en rad tankar och 
funderingar kring vad det kan innebära. Ett tydligt resultat i studien blir 
dock att när de intervjuade förskollärarna diskuterar social kommunika-
tion sker det vanligtvis utifrån ett annat professionellt språk. Detta skulle 
kunna sammanfattas som att förskollärarna tänker sig att ställandet 
av frågor är en särskilt väl anpassad metod för att möta barnet på dess 
nivå samtidigt som det bereder möjligheter att utmana barnet och föra 
det vidare i sin kunskapsutveckling. Metoden att ställa frågor anses 
dessutom vara en allmänt spridd praktik vad det gäller att tillhandahålla 
vardaglig träning av språket och förmågan att kommunicera. Detta ses i 
sin tur av förskollärarna som förutsättningar för att kunna träna barnen i 
det större samlande begreppet social kompetens vilket av förskollärarna 
tycks beskrivas som något av ett kärnuppdrag att arbeta med på för-
skolan. Den sociala kompetensen omnämns och diskuteras också på ett 
sådant sätt att det kan framträda som om just arbetet med den sociala 
kompetensen är det som ger verksamheten legitimitet, men också dess  
särart i relation till många andra pedagogiska verksamheter. Detta kan 
naturligtvis ifrågasättas eftersom alla pedagogiska verksamheter på ett 
eller annat sätt ingår i ett sammanhang där social kompetens tränas och 
kanske är det här social kommunikation som begrepp kan fylla sin funk-
tion. I förskolan ingår som en naturlig del i förskollärares professiona-
litet att ställa frågor anpassade efter barnens förmågor, men samtidigt 
bereder dessa frågor en möjlighet att utmana barnen och ta dem vidare i  
deras kunskapsutveckling. Denna metod är dessutom särskilt väl anpas-
sad för att träna barnen i språk och ge dem förbättrade samtalsförmågor. 
Detta i sin tur anses av vikt för att kunna skapa en bättre social kompetens. 
Kanske är det så att den sociala kommunikationen just fångar denna 
process bestående av dessa delar och i så fall blir förskollärares profes- 
sionalitet, språkutveckling, samtalsförmågor och social kompetens 
något som sammantaget beskriver social kommunikation.
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      Reflektionsfrågor i grupp eller enskilt

1. På vilket sätt upplever du/ni att social kommunikation är  
en del av ditt/ert professionella kunnande/profession?

2. Vad är kärnan i förskollärares profession? På vilket sätt  
särskiljer sig förskollärare gentemot andra pedagoger?

3. Hur tänker du/ni kring skillnaderna mellan social  
kompetens och social kommunikation?

4. Vad tycker du/ni är viktigt att tänka på när du/ni  
ställer frågor till barnen för att hjälpa dem vidare i  
en berättelse/kommunikativ situation?

5. Vilka vardagliga situationer kommer du/ni att tänka  
på där den sociala kommunikationen kan tränas?
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