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Pro log

Från idé till projekt

Ann-Louise Bäck & Sigrid Egebrand

Ann-Louise Bäck och Sigrid Egebrand ingår båda i den projekt- 
ledningsgrupp som sökt projektet och som sedan fungerat som  
projektets ledningsgrupp. Bäck och Egebrand har också författat  
ett av kapitlen i denna bok som från början var en uppsats vilken  
lades fram inom pedagogik vid Högskolan i Gävle som en uppsats  
på 91-120 högskolepoängsnivån i ämnet pedagogik. 

Gävle kommun bedriver sedan snart två år tillbaka ett projekt tillsam-
mans med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolverket och Hög-
skolan i Gävle. Projektets främsta mål är att ge elevhälsorepresentanter i 
Utbildning Gävles förskolor ökad kunskap i språkutveckling, språkstör-
ning, kommunikation och barns samspelsförmåga. En ökad förståelse 
och dokumentation kring de enskilda begreppen samt en ökad insikt i 
hur dessa områden påverkar varandra eftersöks dessutom. Detta försöks 
att uppnås genom att en medvetenhet kring förhållningssätt och förut-
sättningar i både miljö och inställning diskuteras och betonas. 
 Anledning till att det sociala och kommunikativa perspektivet ham-
nade i fokus var att dessa områden ofta var föremål för diskussioner i 
de olika förskoleområdenas EHT (Elev Hälsoteam). Det kunde gälla 
frågor och funderingar kring försenat språk eller hur olika språkstör-
ningar påverkade det sociala samspelet, men även hur svårigheter eller 
brister i det sociala samspelet påverkar språkets utveckling.  EHT inne-
bär i Gävle kommun att förskollärare från olika förskolor inom ett visst 
förskoleområde träffas tillsammans med chefer och specialister. Specia- 
listerna är vanligtvis specialpedagoger, kuratorer och tal- och språk-
pedagoger vilka är knutna till det aktuella förskoleområdet. Uppgiften 
för dessa EHT-team är att gemensamt söka pedagogiska vägar för att 
möjliggöra förändring av verksamheten så att den passar alla barns behov 
och förutsättningar. EHT-representanterna förväntas som ett led i en 
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kunskapsöverföring ta med sig frågeställningar och diskussionsidéer 
från sin egen förskola till EHT-träffarna i sina områden för att på så sätt 
lyfta problem, goda exempel eller metoder vilka visat sig fungera.
 Under åren har många av de frågor som tagits upp i EHT-teamen be-
rört hur det pedagogiska arbetet ska formas och förändras för att bättre 
möta de barn som upplevs ha svårigheter gällande kommunikation i 
det sociala samspelet. Även om svårigheterna framträder på olika sätt 
finns ofta den sociala eller kommunikativa förmågan med som en faktor 
eller en förklaringsgrund till varför svårigheter upplevs. Diskussioner 
och förslag på insatser utgår vanligtvis från de värden och normer som 
råder inom förskolans traditionella kultur. De krav som därför ställs på 
ett barn med språksvårigheter inriktas normalt mot att kunna fungera 
i ett större socialt samspel eftersom detta är ett krav som ligger inom 
förskolans traditionellt upplevda uppdrag. Men lika ofta handlar dis-
kussionerna om miljöanpassningar och om förskollärarnas förmåga och  
möjlighet till att kunna förändra detta. Vid sådana tillfällen framkommer 
ofta praktisk kunskap och erfarenheter om hur förändring av den pedago-
giska verksamheten är möjlig för att anpassning ska ske till den aktuella 
barngruppen eller till det enskilda barnet. 
 Vid systematiska litteratursökningar efter stöd i evidensbaserade 
metoder för att stärka den sociala kommunikationen visade det sig att 
det fanns väldigt lite dokumenterat angående förskolans arbete med 
dessa frågor. Det behövdes som en följd av detta vid projektets start 
ett förtydligande och ökade kunskaper kring situationer och förmågor 
där det kommunikativa uppfattas som något socialt och där det sociala 
bygger på kommunikation. Intentionerna med projektet blev på så sätt 
inledningsvis att ringa in ett område som ofta tagits upp på olika EHT-
träffar och på så sätt ge området en ram och en vetenskaplig grund. 
Detta gjordes inledningsvis genom att kommunen bjöd in till föreläs-
ningar och handledning, men även genom systematiska sökningar på 
studier som inriktade sig mot praktiker för praktiker. Dessutom fanns 
en önskan om att åskådliggöra den pedagogiska kompetensen och de 
beprövade erfarenheter som förskollärare i dag redan besitter i ämnet.
 Under en föreläsning på Specialpedagogiska skolmyndigheten i 
Stockholm år 2014, som hölls av logoped Astrid Frylmark, presenterades 
boken Svårigheter med social kommunikation. Boken är skriven av  
logopeder i England vilken översatts av Frylmark. Under föreläsningen 
påpekades att förskola och skola behöver bli bättre på att ge barn och 
elever stöd i utveckling av den sociala kommunikationen. Definitionen 
av social kommunikation angavs utifrån boken som summan av språklig 
förmåga, samtalsförmåga och social kompetens. Efter diskussioner i 
det som sedan skulle utvecklas till en ledningsgrupp för det projekt som 
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senare söktes och som i denna skrift avrapporteras beslöts att detta be-
grepp mycket väl skulle kunna användas som övergripande benämning i 
ett kommande projektet, eftersom det till stora delar inkluderar och berör 
de begrepp och diskussioner som så många gånger förts inom Gävles 
förskolors olika samverkansgrupper. Begreppet social kommunikation 
upplevdes utifrån dess flitiga förekomst som ett begrepp vid olika sam-
verkansmöten som användbart och upplevdes dessutom täcka det som 
avsågs att definieras och bearbetas i det som senare formulerades som 
ett projekt. Begreppet var vid projektets inledning ett relativt okänt be-
grepp och i pedagogiska sammanhang ett närmast odefinierat sådant. 
Vid sökningar på begreppet med hjälp av Google eller DIVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) visade det sig att mycket av det som var skrivet 
i ämnet utgick från diskussioner vilka explicit eller implicit utgick från 
autismspektrumområdet. Projektets ansats formulerades relativt snart 
till att inte specifikt inrikta sig mot barn med diagnoser, utan begreppet 
social kommunikation valdes istället för att det var ett begrepp som be-
skriver en aktiv handling. Social och kommunikation, som enskilda ord,  
används flitigt och har centrala positioner i förskolans pedagogiska var-
dag. Inledningsvis diskuterades om begreppet pragmatik i stället vore 
möjligt att använda som utgångspunkt i formulerandet av ett projekt. 
Pragmatik är ett närliggande begrepp, som idag framförallt används 
inom språkforskning och inom den medicinska och specialpedagogiska 
världen. Det visade sig dock vid formulerandet av projektet att med 
begreppet pragmatik avsågs ett mer avgränsat kliniskt ord vilket främst 
används av forskare och inte på samma sätt är ett begrepp som är vanligt 
förekommande och förstått av flertalet pedagoger inom förskolan. 
 Sammanfattningsvis beslutades därför att ge det kommande projektet 
en inriktning mot att rama in begreppet social kommunikation och på så 
sätt stärka en vetenskaplig grund byggd på studier av praktiker för prak-
tiker. Detta för att försöka åskådliggöra den pedagogiska kompetens 
och den beprövade erfarenhet som förskollärare i dag redan besitter 
i detta ämne.

Projektets uppbyggnad

Projektet kom att bestå av fyra olika delar:

 1. Fem riktade föreläsningar för alla elevhälsorepresentanter,  
  chefer, och specialister i Utbildning Gävles förskolor.  
  Föreläsningarna gavs under rubrikerna: språkutveckling,  
  pedagogiska begrepp, språkstörning, lek och social  
  kommunikation
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 2. Tre nätverksgrupper bestående av förskollärare som vid 
  fyra träffar, med arbetsmetoden kollegial handledning,  
  fördjupade sig i frågor inom området social kommunikation 

 3. Uppsatsskrivning i samarbete med Högskolan i Gävle.  
  Detta för att möjliggöra en ytterligare fördjupning i ämnes- 
  området och för att stärka den evidensbaserade kunskapen 
  i ämnet (det är resultatet av detta samarbete ni håller i er hand)

 4. En doktorand från Högskolan Gävle knöts till projektet.  
  Dennes uppgift var att följa projektet, forska kring utveckling  
  och begreppsdefinitioner, föreläsa i ämnet samt skriva en  
  licentiatavhandlings med utgångspunkt i projektets frågor

Flertalet av föreläsningarna och samtliga handledningstillfällen ansva-
rade tre inom kommunen yrkesverksamma special/tal-och-språkpeda-
goger samt den till projektet knutna doktoranden för. 

Flödesschema av projektets uppbyggnad

DATUM FORM ÄMNE UTVÄRDERING

31/8 2015 Föreläsning Presentation av projekt och forskning Enkät till alla 
 200 inbjudna Föreläsning: Begrepp
  Föreläsning: Typisk språkutveckling 

21/9 2015 Föreläsning Föreläsning: Språkstörning/språk  Enkät till alla
 200 inbjudna försening
  Föreläsning: Begreppet social  
  kommunikation  

19/10 2015 Kollegial handledning Presentation av kollegial handledning Enkät och grupp-
 39 inbjudna Begreppet social kommunikation bearbetning 
    Kategorisering 
   i stor grupp

16/11 2015 Kollegial handledning Genomgång av de framkomna  
  kategorierna social kommunikation  
  Helgruppsdiskussion
  Kollegialhandledning i 3 grupper 

7/12 2015 Kollegial handledning
 39 inbjudna  
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DATUM FORM ÄMNE UTVÄRDERING

11/1 2016 Föreläsning Föreläsning: Lek socialt samspel 
 200 inbjudna

1/2 2016 Kollegial handledning  Slutgiltig enkät
 39 inbjudna   

28/8 2016 Föreläsning  Presentation av de författade upp- 
  satserna om social kommunikation  

2017 Föreläsning Presentation av doktorandens studie 

Bild 1: Flödesschema

Projektets teoretiska inspiration

Under projektets uppbyggnads- och genomförandefas fördes ett fler-
tal diskussioner inom projektledningsgruppen, men även senare med 
deltagande förskollärare angående olika synsätt på hur förmågor och 
kunskaper förstås och lärs in av barn och vuxna. I dessa diskussioner 
lyftes att en stor del av vårt lärande ansågs ske genom kommunikation 
och i socialt samspel med andra. Detta förhållande ansågs gälla för både 
vuxna och barn. Relativt snart stod det klart att ett sådant förhållnings-
sätt till lärande speglades väl mot de tankar om lärande som finns repre-
senterade inom det sociokulturella perspektivet.
 Med det sociokulturella perspektivet som grund skapades inled-
ningsvis en rudimentär teoretisk ram omkring projektet. Avsikten var 
att exemplifiera att kunskap och lärande finns överallt och skapas i sam-
klang med mer så kallade evidensbaserade kunskaper. Även vikten av 
att föra fram sådan kunskap som den beprövade vardagskunskap som 
förskollärare besitter och ger prov på under EHT-träffar eller i handled-
ningssituationer framhölls. Mycket av denna kunskap är inte dokumen-
terad eller nedskriven, utan fungerar som en gemensam kollektiv bild 
av hur olika pedagogiska situationer i ett visst sammanhang kan förstås 
och bemötas. Som en följd av denna avsaknad av dokumentation söktes 
inom projektet inledningsvis evidensbaserade metoder i området social 
kommunikation och språkstörning. I ett senare skede inriktades arbetet 
istället mer på att fånga, kategorisera, strukturera och utveckla pedago-
gers vardagskunskap i ämnet för att istället ur en pedagogisk synvinkel 



12

rama in begreppet social kommunikation. Detta gjordes genom olika 
föreläsningar, kollegial handledning och empiriskt grundade studier.  
Avsikten var att under en kort tid ge grundläggande föreläsningar 
i typisk språkutveckling, språkstörning, social kommunikation, förhåll- 
ningssätt, lek och i de begrepp som används inom dessa områden. 
Deltagarna kom att under föreläsningarna ges tid till diskussioner och 
reflektioner. Under handledningstillfällena gavs möjligheter till att lyfta 
fram avidentifierade eller fiktiva ärenden i relation till det som disku-
terades utifrån begreppet social kommunikation. Avsikten var att delta-
garna skulle få tillfälle att formulera sina frågor och tankar tillsammans 
med andra förskollärare som inte var lika insatta i den rådande kulturen, 
miljön eller hade kunskap om de enskilda ärenden som anonymt togs 
upp. En tanke med detta upplägg var att ge möjligheter till att lyssna på 
andra pedagogers tankar och frågor för att därigenom eventuellt bidra 
till ett nytt perspektiv på de egna förhållandena. Sammanfattningsvis har 
projektet involverat många deltagare på olika nivåer och pågått under 
förhållandevis lång tid. Parallellt med föreläsningar och handledning 
har möjlighet till uppsatsskrivande erbjudits. Det är dessa uppsatser i 
omarbetad form ni nu håller i er hand. 




