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Forskning av och om praktik

Daniel Pettersson & Linda Magnusson

Vi närmar oss nu slutet av denna bok, en bok som läses som en produkt 
av ett antal forskningsstudier genomförda av praktiker, men som lika 
mycket ska förstås som en process. På ett övergripande plan är det ett 
projekt vari ett antal praktiker varit involverade för att studera det som 
inom förskolorna i Gävle kommun går under benämningen social kom-
munikation. Eftersom social kommunikation inte är något vedertaget  
vetenskapligt begrepp så har det fyllts med ett innehåll utifrån en praktiks 
förståelse av ett fenomen och praktikers förståelse av hur detta kommer 
till uttryck i deras vardagliga verksamhet. Med naturlighet hamnar därför 
diskussioner och fokus väldigt nära det som man som förskollärare upp-
lever som problematiskt eller utmanande i sin egen verksamhet. Utifrån 
detta väcks en rad frågeställningar gällande om det är forskning som be-
drivits i de olika studierna eller om det bara är att betrakta som diskus-
sioner och självreflektioner? I detta har inom projektet två principer va-
rit vägledande: Den ena principen handlar om upplyftandet och vikten 
av den så kallade tysta kunskap som finns inom alla verksamheter 
för att på så sätt utveckla kvaliteten inom verksamheten och den andra 
principen handlar om vilka som äger rätten att formulera kunskap. 
 Vad det gäller den tysta kunskapen har vi inom projektet utgått från 
två utsagor - den ena härstammar från Ludwig Wittgenstein och den andra 
från Michael Polanyi. Wittgenstein citerade vi inledningsvis i denna 
bok. Hans citat går i sin enkelhet ut på att det vi inte har begrepp för har 
vi svårt att prata om och på så sätt också problem med att förstå fullt ut. 
När vi skapar begrepp för fenomen som vi gemensamt upplever utvid-
gas vår referensram och vi kan plötsligt samtala om det vi upplever och 
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på så sätt kan vi i en gemenskap nå fram till nya upptäckter och ny kun-
skap, men kanske viktigast – vi kan också nå fram till nya sätt att hantera 
de fenomen vi upplever. I detta har vi utgått från en upplevelse som 
bygger på aktiva förskollärares uppfattning om ett fenomen vilket inom 
en praktik benämnts social kommunikation. Genom att vi i första delen 
av denna bok i ett antal kapitel uppmärksammade hur vetenskapen 
och aktiva pedagoger definierar vad som ingår i den sociala kommunika- 
tionen kunde vi inrama ett kunskapsområde och ge den sociala kom-
munikationen ett sammanhang inom vilket pedagogiskt centrala fråge-
ställningar kan lyftas. 
 I del två gick vi vidare och använde denna inramning för att ytter-
ligare definiera inom vilka aktiviteter och inom vilka rum denna sociala 
aktivitet kan komma till uttryck. I dessa studier blev den erfarenhet och 
den referensram man har som aktiv förskollärare ytterst väsentlig för att 
fånga in när och hur social kommunikation yttrar sig inom förskolan. 
Vår absoluta övertygelse är att dessa aktiviteter och rum skulle vara 
svåra att finna utan den praktiska erfarenheten av att vara förskollärare. 
I detta är det just den tysta kunskapen som uppmärksammas. Polanyi 
har uttryckt vikten av den tysta kunskapen i relation till vetenskapliga 
upptäckter som att:

Tyst kunskap visar sig vara grunden för (1) giltig  
kännedom om ett problem, (2) forskarens förmåga att  
arbeta med det ledd av sin känsla av att nalkas dess  
lösning och (3) en giltig antecipation11 av de ännu  
obestämda implikationerna av den upptäckt man till  
sist når fram till (Polanyi, 2013 s. 49).

Vi menar att detta med tyst kunskaps betydelse för vetenskapliga upp-
täckter särskilt väl framträder när det är praktiker som kliver in och  
genomför vetenskapliga studier. I detta väcks den andra principen till  
liv – vem äger rätten att forska och uttala sig om kunskaper med en legi-
timitet? I denna diskussion kan man börja med en observation gjord av  
den italienske marxisten och teoretikern Antonio Gramsci när han  
noterar:

(…) all men are intellectuals, one could therefore 
 say: but not all men have in society the function 
of intellectuals (Gramsci, 1971 s. 9).

11 Notera att begreppet är antecipation vilket har synonymer som förkänsla, föregripande eller  
aning. Detta är inte att blanda ihop med anticipation som är en term inom genetiken som betyder att 
en genetisk skada tenderar att förvärras för varje generation. 
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Detta uttalande väcker naturligtvis en rad tankar. Vanligtvis målas det 
upp en stark skiljelinje mellan vetenskap och praktik. Detta är oftast en 
skiljelinje som inte existerar, men den finns där och den upplevs som 
reell. Vi vill mena att de texter som presenterats i denna bok visar på 
det meningslösa i denna gränsdragning då det blir tydligt att praktikens 
uppmärksammande av fenomen kan visa sig vara av yttersta intresse för 
att uppmärksamma intressanta frågeställningar, och då inte bara fråge-
ställningar som har en relevans utifrån praktikens villkor, utan också 
frågeställningar av hög relevans inom vetenskapssamhället. Ytterst kan 
denna gräns som målas upp mellan vetenskap och praktik förstås som 
en fråga om ipsissima verba: vem äger rätten att uttala något med legi-
timitet. Kapitlen i boken visar med tydlighet att inte alltid vetenskapen 
äger de bästa begreppen, de bästa inramningarna och de bästa meto-
derna för att få syn på och uppmärksamma fenomen i en vardag. I detta 
behövs det en större öppenhet. 
 Frågan om vetenskap och dess rätt att uttala sig om vad som är kunskap 
och vad som inte är det är naturligtvis ingen ny fråga inom vetenskaps-
samhället. Ett sådant provokativt uttalande kommer från Paul Feyera-
bend (2000) där han menar att den vetenskapliga kunskapen är en legitim 
kunskapsform bland många. Uttalandet är naturligtvis provokativt och till 
stora delar formulerat högst medvetet som en provokation, men likafullt 
kan uttalandet tas på allvar och användas för att väcka frågor om veten- 
skapens suveränitet över att formulera vad som är kunskap. Texterna 
i denna bok är ingen inlaga i denna debatt. Istället vill vi bara visa på 
spänningen som finns mellan hur kunskap formuleras i en växelverkan 
mellan vetenskap och praktik och hur den tysta kunskap som finns 
bland praktiker kan tjäna sitt syfte för att uppmärksamma vardagliga 
företeelser vilka har betydelse och relevans för barns utveckling. 
 Med dessa rader slutar vi detta projekt. Avslutningsvis vill vi tacka 
alla inblandade i projektet för givande diskussioner och samtal. Ett in-
dividuellt mål vi alla har utifrån tankarna om det livslånga lärandet är 
att vi under livet ska ges nya kunskaper. Detta projekt har utifrån denna 
individuella synvinkel varit framgångsrikt. Vi har lärt oss mycket. Vi 
har fått syn på nya saker i förskolans vardag och vi har givits inblick 
i vad det innebär att vara förskollärare idag. Vi vill också passa på att 
tacka de inom SPSM och Gävle kommun som möjliggjort denna vår 
gemensamma kunskapsresa. 
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