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DEL I I 

Kommunikativa aktiviteter och miljöer  
i förskolan

Daniel Pettersson & Linda Magnusson

Inom pedagogikhistorien finns det en rad varianter av en upplevd para-
dox (motsägelse) som handlar om hur vi människor blir människor, vilka 
är processerna, hur ser de ut och vart sker de? Detta brukar beskrivas 
som en diskussion om människans människoblivande. Den återkom-
mande paradoxen har under årtusendena getts en rad olika skepnader, 
men en av de allra ursprungligaste brukar benämnas Menons paradox. 
Detta är hämtat från en text av Platon som beskriver hur Sokrates för 
ett samtal med Menon som bland annat berör frågan om hur inlärning 
ska kunna förklaras. Paradoxen går ut på att frågan väcks om hur vi ska 
kunna söka kunskap om vi inte vet vad vi ska söka? Å andra sidan är 
det ju så att om vi har denna kunskap om vad som ska sökas behöver 
vi ju inte söka den eftersom vi redan har den. Platons svar på denna 
paradox blir att han utvecklar sin särskilda pedagogiska metod kallad 
majvetiken vilken innebär att all kunskap anses finnas inom individen, 
men den måste lockas fram och verbaliseras genom att ”läraren” ställer 
frågor till sin elev. Även den tidigare nämnde Polanyi har en tanke 
om hur denna paradox kan övervinnas. Han menar att eftersom tyst 
kunskap, alltså kunskap som ännu inte verbaliserats, är en central del 
av kunskapen i allmänhet så kan vi både veta vad vi ska söka efter men 
samtidigt ha en föreställning om vad annan kunskap vi kan behöva veta. 
Den tysta kunskapen innebär på så sätt ett intuitivt handlande hos oss 
som motiverar oss att söka kunskap som ligger utanför det vi är kapabla 
att just då verbalisera och kunna kommunicera med andra. 
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Ett annat sådant fall av den pedagogiska paradoxen är det som uttrycks 
inom olika teologiska diskussioner vilket handlar om att vi är Guds avbild 
(kallat Imago Dei) men att vi samtidigt i våra liv förväntas sträva efter 
en återförening med Gud - alltså, även om människan redan är en avbild 
av Gud skall hon sträva efter att bli det hon redan är. Denna paradox går 
som ett fortlöpande tema genom mycket av pedagogikhistorien där det 
alltså är återkommande att vi som individer ska bli något vi egentligen 
redan är, eller att vi ska söka kunskap om något som vi egentligen redan 
vet. Detta eftersom alternativet i filosofisk mening tycks vara svårt att 
uppnå – hur ska vi kunna bli något vi inte är eller söka kunskap om något 
vi inte har kunskap om. 
 De kapitel som nu följer baserar sig alla på intuitiv tyst kunskap som 
finns inbäddad i professionen av att vara förskollärare kring vart och 
hur människoblivandet sker. Det som lokaliseras är helt enkelt några 
metoder och platser vilka anses ha betydelse för hur kommunikation 
sker i vardagen på våra förskolor. Att kommunicera med andra beskrivs 
utifrån en förskollärarprofession som varande väsentligt i att formas till 
människa och på så sätt ingå i ett större socialt sammanhang. Även detta 
i sig är en pedagogisk paradox eftersom barn redan är människor och 
de ingår redan i ett socialt sammanhang, men samtidigt ska de formas 
till människor och ges tillträde till ett socialt sammanhang, men som vi 
precis redogjort ovan är detta egentligen inget problem utan det utgör 
snarare en förutsättning för alla pedagogiska processer och strävanden. 
I själva verket handlar det snarare om att barnen ska transformeras från 
en typ av människa till en annan och gå från ett socialt sammanhang 
till ett annat. 
 I del II presenteras därför ett antal metoder och platser vilka av aktiva 
förskollärare inom Gävle kommuns förskolor utpekats som särskilt 
viktiga att reflektera kring i egenskap av att vara platser och metoder 
vilka fungerar berikande för att träna barn i det som av skribenterna 
definieras som social kommunikation. Del II skiljer sig på så sätt från 
del I genom att den första delen i denna bok mer intresserar sig för hur 
ett begrepp och ett upplevt fenomen formeras i språk och tanke bland 
verksamma förskollärare. I dessa texter är istället ett återkommande 
tema att det finns specifika platser och specifika aktiviteter som upp-
märksammas i vardagen som varande del i en färdighetsträning av den 
sociala kommunikationen. I denna del för skribenterna detta uppmärk-
sammande vidare och tittar mer specifikt på några metoder som anses 
intressanta utifrån att färdighetsträna barn i social kommunikation samt 
några platser i verksamheten där träning i social kommunikation fortgår 
på en daglig basis. 
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I detta uppmärksammande av metoder och miljöer för social kommu-
nikation är den erfarenhet som de aktiva förskollärarna besitter absolut 
avgörande för att lokalisera dessa miljöer och metoder som särskilt väl 
lämpade för träning av den sociala kommunikationen. ”Upptäckten” 
av platserna och metoderna kan naturligtvis ur ett hänseende uppfattas 
som vardagliga och ständigt återkommande, men upptäckten består i 
att just dessa vardagliga metoder och miljöer kanske inte bara ska upp-
fattas som vardagliga utan istället uppfattas som metoder och miljöer 
vilka uppkommit utifrån en tyst kunskap om att de fungerar. På så sätt 
väcks tankar om förskollärares agerande och professionalitet i relation 
till social kommunikation. Likaså framkommer ett praktiknära reflek-
terande över den egna verksamheten vilket i flera av fallen lyfter såväl 
möjligheter som svårigheter i relation till den vardag som är både för-
skollärarnas och barnens vardag. Det som studierna tillför är att de för 
verksamma förskollärare kan uppmärksammas som att inte bara vara 
aktiviteter eller platser utan att de i själva verket utgör utmärkta möj-
ligheter för att träna barnen i social kommunikation. På så sätt utgör 
respektive bidrag viktiga upptäckter och möjligheter för reflektion för 
aktiva förskollärare vilka alla genom ökad medvetenhet kan bidra till en 
höjning av verksamhetens kvalitet. 




