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Abstrakt 

Syftet med vår studie är att förstå hur pedagoger och föräldrar förhåller sig till 

föräldrasamverkan och användandet av Facebook som samverkansform i förskolan. Vi 

diskuterar och problematiserar även vad användandet kan ha för betydelse för verksamheten.  

Detta är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med både pedagoger och föräldrar vid 

en förskola som använder Facebook. Facebooksidan har även observerats, för att få syn på hur 

den används i den dagliga verksamheten. Resultatet visar att pedagoger och föräldrar är 

positiva till användandet av Facebook i förskolan. De ser många fördelar med denna 

samverkansform, bland annat den större inblicken föräldrarna får i verksamheten och barnens 

förskolevardag. Både pedagoger och föräldrar upplever även att kommunikationen mellan 

dem har blivit rikare samt att dialogen med barnen även har utvecklats. I resultatet 

framkommer även en del tveksamheter och funderingar över denna samverkansform, vilket 

främst rör barnens integritet. Vår slutsats är att Facebook kan vara ett bra komplement till 

övriga samverkansformer i förskolan, men det är viktigt att vara medveten om vilka tekniska 

och etiska dilemman som kan uppstå. 

Nyckelord: Facebook, förskola, föräldrasamverkan, inblick, interaktion, sociala medier. 

  



 

Abstract 

The purpose of our study is to understand how teachers and parents relate to parental 

interaction and the use of Facebook as a form of cooperation in preschool. We also discuss 

and problematize what significance the use of a social network site may have for the teacher 

role. 

This is a qualitative study based on interviews with teachers and parents at a preschool who 

use Facebook. The Facebookgroup has also been observed, to get insight on how it is used on 

daily operations. The results show that teachers as well as parents are positive about the use of 

Facebook in preschool. They see many advantages in this form of cooperation, including the 

major insights parents get into the occupation and childrens daily life in preschool. Moreover 

both educators and parents experience that communication between them has become richer 

and that the dialogue between the children and the parents have been developed as well. The 

result also shows points out the challenges that follow in the wake of social media activities in 

a pre-school context, mainly this form of cooperation, mainly regarding children's privacy. 

Our conclusion is that social media use may serve as a complement to other forms of 

cooperation in preschool, but it is important to be aware of the technical and ethical dilemmas 

that may occur.  

Keywords: Facebook, insight, interaction, parental collaboration, preschool, social media. 



 

Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till alla pedagoger och föräldrar som medverkat i vår 

studie. Vi är tacksamma för att vi fått möta och ta del av ert samverkansarbete på 

Facebooksidan. Vi vill förtydliga att vi har full respekt för det samverkansarbete förskolan har 

med hjälp av Facebooksidan. Vår avsikt med studien har bland annat varit att diskutera och 

problematisera de olika aspekterna, positiva som negativa, som följer Facebookanvändningen 

i förskolan. 

Vi vill även tacka vår handledare Niclas Ekberg för hans stöd, feedback och hjälp under 

arbetets gång. Slutligen vill vi tacka våra respektive Mattias och Martin, våra familjer och 

vänner som har stöttat, peppat och funnits där för oss under utbildningens gång. Ett extra stort 

tack till Carina och Sandra för att ni tog er tid att korrekturläsa vår uppsats. 

 

/ Ida och Jessica 
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1. Inledning 

I dagens samhälle är sociala medier en självklar del av vardagen för många. Sociala medier 

som exempelvis Facebook, fungerar som sociala nätverk där vi kan kommunicera med andra 

(Berg, 2015a). Vi anser att sociala medier kan vara ett bra komplement att använda sig av 

även inom förskolan. Det är ett lättillgängligt verktyg som kan hjälpa pedagoger att nå ut till 

föräldrarna på ett annat sätt än tidigare och därmed bidra till att skapa en förbättrad 

samverkan mellan hemmet och förskolan. I Läroplan för förskolan (Lpfö98) står det att barn 

och föräldrar ska ha möjlighet att påverka förskolans arbete och det pedagogiska innehållet. 

Samarbetet med föräldrarna är en viktig del och förskollärarens roll är att ge föräldrarna 

möjlighet till både inflytande och delaktighet i verksamheten (Skolverket, 2011a). 

Vi har genomfört denna studie tillsammans med pedagoger och föräldrar vid en förskola i en 

medelstor kommun i norra Sverige. Förskolan önskade ett arbete kring modern 

informationsteknik via Luleå tekniska universitet och vid den första träffen visade en pedagog 

oss runt i verksamheten och berättade att de har en Facebooksida för föräldrarna. Detta gjorde 

att vi blev nyfikna på hur Facebook kan användas i förskolan och därför bestämde vi oss för 

att fördjupa oss inom området. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra med nya 

perspektiv på användandet av Facebook i ett förskolepedagogiskt sammanhang. Vi tror att det 

kan vara inspirerande både för oss och för andra verksamma pedagoger, eftersom det är ett 

högaktuellt ämne och sociala medier blir allt vanligare i förskoleverksamheterna. 

1.1 Syfte 

Syftet är att bilda kunskap om hur pedagoger och föräldrar förhåller sig till förskolans 

samverkansarbete i allmänhet och användningen av Facebook i synnerhet. Vi avser dessutom 

att diskutera och problematisera vad Facebookanvändningen kan betyda för arbetet med 

föräldrasamverkan i förskolan. 

1.2 Frågeställningar 

 Hur upplever föräldrar och pedagoger samverkan i förskoleverksamheten? 

 Hur använder sig pedagogerna av Facebook i den dagliga verksamheten? 

 Hur upplever pedagoger och föräldrar Facebook som arena för samverkan? 

 Vilka hinder respektive möjligheter följer med användningen av Facebook som resurs 

för föräldrasamverkan i förskolan? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras förskolans styrdokument avseende föräldrasamverkan, tidigare 

forskning om föräldrasamverkan och sociala medier samt en presentation av den teoretiska 

utgångspunkten för studien. 

2.1 Förankring i lagar och förordningar 

I Skollagen (SFS 2010:800) framhålls att verksamheten i samarbete med hemmen ska främja 

barns utveckling. Föräldrarnas ökade ansvar och förstärkta rättigheter är även något som 

tydligt framgår. I Lpfö98 står följande kring föräldrasamverkan: 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättning för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. 

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de 

nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att 

förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för 

barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (Skolverket, 2011a, 

s.13). 

Precis som Skollagen och Lpfö98 uttrycker har föräldrarna en viktig roll i 

samverkansuppdraget. Deras erfarenheter och synpunkter är betydelsefulla för verksamheten 

och barnens fortsatta utveckling och lärande. Detta är något som även är av intresse för 

forskningen då samverkansuppdraget mellan föräldrar och pedagoger i den svenska förskolan 

är något som utvecklats under senare tid. 

2.2 Föräldrasamverkan 

Inom förskolan finns en tradition av att samverka med föräldrarna (Sandberg & Vuorinen, 

2007) och ett fungerande samarbete kan ha stor betydelse för barnens utveckling och lärande 

(Cheung & Promerantz, 2012; Tallberg Broman, 2013). 

Förr var förskolan och hemmet åtskilda och bilden av föräldrarna var en annan än vad den är 

idag. En förändrad bild av föräldrarnas roll har med tiden vuxit fram, genom att de 

verksamma i förskolan har gått från att se föräldrar som lärande, till att betrakta dem som 

vetande samarbetspartners. Även om avståndet mellan förskolan och hemmet har minskat kan 

avståndet ibland fortfarande upplevas vara för stort (Alasuutari, Markström & Vallberg Roth, 

2014). Det finns en efterfrågan från pedagogernas håll om att föräldrarna ska vara delaktiga i 

förskolan, men Sandell och Nyrén (2013) påpekar att föräldrarna inte alltid är delaktiga på 

grund av ett svagt intresse 

Ivarsson Alm (2013) framhåller att nyckeln till en trygg relation mellan hemmet och 

förskolan är ett förhållningssätt som är inkluderande och välkomnande. Samspelet mellan 

pedagoger och föräldrar är avgörande för att föräldrarna ska känna och ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande. Förskolan ska fungera som ett komplement till hemmen. Jonsdottir 

och Nyberg (2013) framhåller att förskolans uppgift är att hjälpa varje barn genom att skapa 

förutsättningar till en mer mångsidig utveckling i samarbete med hemmen. Skolverket har 
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utformat en broschyr som i korthet beskriver förskolans arbete utifrån Lpfö98. Denna kan 

användas för att öka föräldrarnas möjlighet till inflytande och delaktighet, för att de ska kunna 

vara med och påverka samt veta vilka förväntningar och krav de kan ha på förskolan 

(Skolverket, 2011b). 

2.2.1 Delaktighet och inflytande 

Enligt Emilson (2008) och Gustavsson (2004) är delaktighet ett svårdefinierat begrepp, då det 

kan ses och förstås ur olika perspektiv. Detta bidrar till att begreppet får olika betydelser i 

olika sammanhang. I sin studie beskriver Emilson (2008) att delaktighet handlar om att vara 

med i något, att vara accepterad och inkluderad och ha möjlighet att använda sin delaktighet i 

något sammanhang. Det kan med andra ord förklaras som en aktiv medverkan, vilket är 

Nationalencyklopedins (2016) definition av begreppet delaktighet. Tallberg Broman (2013) 

framhåller att delaktighet kan ses som uttryck för demokrati och rättigheter men även som ett 

stöd för barnens utveckling. Vidare poängteras betydelsen av en trygg relation mellan barn, 

föräldrar och pedagoger för att skapa möjligheter till delaktighet och inflytande (ibid.). 

Även begreppet inflytande kan ha olika innebörd beroende på vilket sammanhang man 

befinner sig i. Enligt NE (2016) är begreppet inflytande en definition av möjligheten att 

påverka. Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att inflytande och delaktighet handlar om 

mer än att bara bestämma och göra val. Vidare menar de att delaktighet och inflytande är en 

gemenskap, där man ska respektera och inkludera varandra oavsett vilken inställning eller 

vilka åsikter man har. 

I Lpfö98 (Skolverket, 2011a) och Skollagen (SFS 2010:800) uttrycks vikten av föräldrars 

delaktighet och inflytande i verksamheten. Tallberg Broman (2013) påtalar att föräldrar idag 

mer aktivt inbjuds till att samverka med förskolan på olika sätt. Detta beror på det 

gränsöverskridande samarbetet som har “påverkats av demokratiseringen i samhället i ett 

längre historiskt perspektiv och av utvecklingen av IT och sociala medier i ett kortare 

tidsperspektiv. Dessa processer har minskat avståndet och stärkt kommunikationen mellan 

föräldrar och lärare” (Tallberg Broman, 2013, s. 32). Såväl Sandberg och Vuorinen (2007) 

som Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) betonar vikten av att inkludera 

föräldrarna och samtidigt våga använda sig av nya metoder för att samverkan mellan dem ska 

förbättras. Förskollärarna har vidare ett ansvar att ge föräldrarna möjlighet till delaktighet och 

inflytande, samt att föräldrarna ska kunna påverka förskoleverksamheten inom ramarna för 

läroplanens målkriterier. Genom att ta del av varandras erfarenheter och synpunkter kan ökad 

förståelse för varandra skapas (ibid.). 

2.2.2 Den goda relationens betydelse 

Föräldrasamverkan handlar om att ge utrymme, vara lyhörd och bygga upp en trygg och 

tillitsfull relation mellan varandra. Ekman och Sundell (1992) ger följande beskrivning av hur 

betydelsefull en stabil grund är för att bygga vidare på ett fungerande samarbete: 

Ett lyckat föräldrasamarbete kan liknas vid ett husbygge. Bygger man på en 

dålig grund kommer huset att rasa. På samma sätt är det med 
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föräldrasamarbetet. Försöker man utveckla det utan att det är baserat på en 

stabil grund kommer också det att misslyckas (s. 71). 

Skapandet av en god relation är något som kräver tid och det är viktigt att se varje förälder 

som en enskild individ och inte generalisera de som en grupp, för varje relation är unik 

(Vuorinen et al., 2014). Ekman och Sundell (1992) menar att föräldrar oftast har ett stort 

förtroende för pedagogerna och deras arbete. Det blir därmed inte angeläget för föräldrarna att 

medverka, utan de vill hellre ha insyn i verksamheten och kunna bilda sig en egen uppfattning 

om barns utveckling och vardag i förskolan. Det är viktigt att förskolans pedagoger ger 

föräldrar utrymme och möjlighet till att vara med och påverka verksamheten, vilket är något 

som poängteras i förskolans läroplan. I den pedagogiska verksamheten handlar samverkan, 

enligt Lpfö98 om att barn och föräldrar ska få en god introduktion i förskolan, sträva efter att 

bygga en tillitsfull relation där barn och föräldrar känner sig trygga och respekterade 

(Skolverket, 2011a). 

2.3 Olika samverkansformer 

Jonsdottir och Nyberg (2013) identifierar god introduktion, fortlöpande samtal, 

utvecklingssamtal och delaktighet i utvärdering av verksamheten som läroplanens fyra mest 

grundläggande samverkansformer. Arbetslaget ansvarar tillsammans för att fortlöpande föra 

samtal med föräldrarna om barnen i allmänhet samt deras utveckling och lärande, vilket ska 

ske i form av ett utvecklingssamtal minst en gång om året. Utöver föräldrarnas möjlighet till 

att vara delaktiga och ha inflytande, ska även deras synpunkter om planering och 

genomförande av verksamheten beaktas. De ska även ges möjlighet till att vara delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten (Skolverket, 2011a).  

Även Sandberg och Vuorinen (2007) uppmärksammar de olika formerna av samverkan och 

väljer vidare att dela in dessa i två kategorier, de formella och informella 

samverkansformerna. Till de formella samverkansformerna hör bland annat föräldramöten, 

föräldraråd och utvecklingssamtal. De informella samverkansformerna är exempelvis den 

vardagliga kontakten mellan pedagog och förälder, olika former av fester eller andra 

sammankomster som förskolan bjuder in till samt vecko-, månadsbrev och annan skriftlig 

eller muntlig information.  

2.3.1 Formella former av samverkan 

I ett formellt samtal eller möte är det oftast pedagogerna som har planerat och bjudit in till 

individuella samtal eller gruppsamtal med föräldrarna (Markström & Simonsson, 2013). 

Pedagogerna är de som innehar makten och styr det formella samtalet, utifrån de kunskaper 

de har om barns utveckling, lärande och fostran. Detta leder till att föräldrarna ofta intar en 

underordnad roll och låter pedagogerna ha företräde under denna samtalsform (Jonsdottir & 

Nyberg, 2013). 

Föräldramöte 

I förskolan bjuder förskolepersonalen in till ett möte, under vilket alla föräldrar och berörd 

förskolepersonal har möjlighet att träffas. Mötet är en organiserad träff där det tas upp 

information om aktiviteter, verksamheten, barngruppen eller annat som de anser är viktigt att 
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samtala om för att utveckla ett bra samarbete och samverkan kring barnen (Markström & 

Simonsson, 2013). Föräldramöten handlar främst om att förskolepersonal har möjlighet att 

sprida information, föra fram önskemål eller på andra sätt influera föräldrarna. Det finns även 

förskolor som drivs i föräldrars regi, där mötena organiseras och styrs av föräldrarna själva 

(ibid.). 

Utvecklingssamtal  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska förskolan erbjuda barnets föräldrar ett formellt samtal 

som ska ske minst en gång varje år. Det är något som även framgår av Lpfö98: 

Arbetslaget ska föra fortlöpande samtala med barnens vårdnadshavare om 

barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt 

genomföra utvecklingssamtal (Skolverket, 2011a, s. 13). 

Förskollärare är de som har det övergripande ansvaret för utvecklingssamtalen (ibid.). Enligt 

Markström och Simonsson (2013) handlar utvecklingssamtal dels om att bygga upp en bra 

relation med föräldrarna. Utöver samtal om barnets utveckling och lärande kan pedagoger 

även använda dokumentationer som hjälp för att samtala om hur barnets trivs, barnets sociala 

relationer och i vilka aktiviteter barnet deltar i. Det hjälper pedagogerna att visa på vilket sätt 

förskolan har bidragit till utveckling, lärande och trivsel för barnet (Skolverket, 2005). 

Utvecklingssamtal utgör ett tillfälle att sitta ostört och i lugn och ro samtala om barnets trivsel 

på förskolan. Genom att bygga upp ett bra förtroende mellan varandra, kan det hjälpa 

föräldrarna att känna sig mer delaktiga i samtalet och känna sig trygg att samtala om viktiga 

delar som handlar om barnet. Ett gott förtroende för varandra utgör också en grund för att 

framföra sådant som är mindre positivt eller bristfälligt när det gäller barnet. När föräldrarna 

känner en tillit till pedagogen kan de också berätta mer fritt om barnet och även öppna upp 

och synliggöra familjelivet i samtalet (Markström & Simonsson, 2013). 

2.3.2 Informella former av samverkan 

Enligt Markström och Simonsson (2013) är de informella mötena mer lättillgängliga och 

spontana i jämförelse med de formella samverkansformerna. Jonsdottir och Nyberg (2013) 

framhåller att de informella tillfällena är viktiga samverkansformer som kan upplevas som 

mer lättsamma för föräldrarna än exempelvis föräldramöten och utvecklingssamtal. De menar 

även att dessa samverkansformer i första hand tycks handla om att skapa en god relation med 

föräldrarna och göra de mer medvetna om möjligheterna till delaktighet och inflytande. Men 

dessa former kan även ses som en slags inkörsport, till ett större deltagande vid de formella 

samverkansformerna (ibid.). 

Tamburkontakt  

Jonsdottir och Nyberg (2013) betonar att den dagliga tamburkontakten är ett viktigt tillfälle 

för att skapa en god relation med föräldrarna, då barnet lämnas och hämtas på förskolan. Där 

har de möjlighet att kontinuerligt samtala med varandra och skapa en trygg relation, vilket 

även påverkar barnet positivt. Markström och Simonsson (2013) menar att det fungerar som 

en arena för både barn, föräldrar och pedagoger, där de har möjlighet att interagera, utbyta 
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information och kommunicera kring bland annat normer och värderingar. Sandberg och 

Vuorinen (2007) framhåller att den vardagliga tamburkontakten mellan föräldrar och 

pedagoger är något som är betydelsefullt och uppskattas hos båda parter. De uttrycker att 

kommunikationen mellan pedagog och förälder kan se olika ut och begränsas främst av hur 

många barn och föräldrar som befinner sig i tamburen samtidigt. Där innehållet i samtalet ofta 

begränsas till endast den nödvändigaste informationen (ibid.). Även Jonsdottir och Nyberg 

(2013) framhåller att tamburkontakten kan vara bristfällig med en ytlig kommunikation och 

de menar att den kan behöva kompletteras med andra typer av informella samverkansformer. 

Sammankomster  

En samverkansform som förskolor brukar anordna är öppet hus. Sandberg och Vuorinen 

(2007) beskriver att förskolan då bjuder in barn och föräldrar, en morgon eller eftermiddag. 

Då de tillsammans kan umgås och samtala eller utföra praktiskt arbete på förskolan. Dessa 

sammankomster anses vara lämpliga tillfällen för föräldrar att sinsemellan träffas och lära 

känna varandra (ibid.). 

Skriftlig information  

Tallberg Broman (2013) hävdar att samverkansarbetet har förändrats under de senaste åren 

och menar att detta påverkat föräldrarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Förskolor 

idag använder sig av både text och bild för att sprida information till föräldrarna. Utöver den 

planering och information som ofta finns uppsatt i tamburen, förmedlas information även 

genom veckobrev, månadsblad eller via sociala medier (Sandberg & Vuorinen, 2007). Idag 

finns olika websidor, mejl, bloggar och andra sociala medier vilka kompletterar traditionella 

samverkansformer som utvecklingssamtal och föräldramöten (Tallberg Broman, 2013). 

Tallberg Broman (2013) beskriver dessa former som ett “allt mer gränsöverskridande 

samarbete mellan hem och förskola” (s.33). 

Sandberg och Vuorinen (2007) menar att det finns både för- och nackdelar med denna 

kommunikationsform. En fördel med den skriftliga informationen är att alla föräldrar får 

samma information ungefär samtidigt och de har möjlighet att läsa det när det passar dem. 

Nackdelen är att kommunikationen många gånger blir ensidig på grund av att det främst är 

pedagogerna som skriftligt informerar föräldrarna (ibid.). 

2.4 Hinder för föräldrasamverkan 

Förskollärare ansvarar över att ge föräldrarna möjlighet till att vara delaktiga och ha 

inflytande över verksamheten samt att de ges möjlighet till att vara med och påverka 

förskoleverksamheten utifrån läroplanens målkriterier (Skolverket, 2011a). Tallberg Broman 

(2013) och Markström och Simonsson (2013) menar dock att det kan uppstå många dilemman 

i det gemensamma arbetet med föräldrasamverkan och allt vad det innebär. Detta beror dels 

på att pedagogerna och föräldrarna ofta har olika perspektiv på verksamheten men även olika 

roller. Pedagogerna ska utföra sitt uppdrag utifrån sin profession, medan föräldrarnas roll ser 

annorlunda ut (ibid.). Sandberg och Vuorinen (2007) betonar att olika uppfattningar om vad 

som är viktigt att samtala kring kan påverka samverkansarbetet. Pedagogerna har 

huvudansvaret över barngruppen i förskolan, men Markström och Simonsson (2013) påpekar 

samtidigt vikten av att pedagogerna visar hänsyn till föräldrarna och att de är lyhörda för vad 
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föräldrarna har för åsikter och tankar. Sandberg och Vuorinen (2007) menar att det blir lättare 

för pedagogerna och föräldrarna att samverka om de har ungefär samma syn kring barnens 

tillvaro på förskolan. 

Markström och Simonsson (2013) påpekar även att det kan uppstå olika dilemman i och med 

föräldrarnas ökade inflytande och delaktighet i verksamheten, då det många gånger är så att 

föräldern främst ser till sitt barn och dess behov i jämförelse med pedagogerna som behöver 

rikta uppmärksamheten till alla barn och tillgodose allas bästa. Markström och Simonsson 

(2013) ger vidare exempel på att det kan gälla anpassningar kring barnens behov och 

föräldrarnas önskemål. Det kan handla om att de inte vill att barnet ska vara ute varje dag på 

förskolan. Detta menar Tallberg Broman (2013) kan skapa konflikter mellan föräldrar och 

pedagoger samt mellan förskolans styrdokument och förälderns önskemål. Markström och 

Simonsson (2013) framhåller att en sådan typ av anpassning påverkar hela verksamheten och 

skulle kunna påverka andra barn negativt. Föräldrar vill i första hand ta hänsyn till de egna 

barnens förutsättningar, men som pedagog handlar det om att se till alla barns behov (ibid.).  

Ett annat dilemma för föräldrasamverkan är när föräldrarnas medverkan i praktiken är 

begränsad av olika skäl (Markström, 2013). Tidsbrist är en faktor som påverkar familjernas 

vardag på många sätt. I dagens samhälle arbetar oftast båda föräldrarna och många barn har 

schemalagda aktiviteter, vilket kan leda till en stress över att hinna med så mycket som 

möjligt under dygnets timmar. Detta menar Mörelius (2014) kan bidra till en känsla av att inte 

räcka till och hinna med allt man vill göra. 

2.5 Etik och integritet  

Gren (2007) framhåller att etiska dilemman är något pedagoger ofta ställs inför i arbetet med 

barn och föräldrar. Det kan handla om situationer där det är svårt att avgöra vad som är rätt 

och fel, där man måste ta hänsyn till olika aspekter. Etik handlar om att reflektera över sin 

moral, det vill säga hur man handlar i olika situationer och sedan fundera över vilka 

värderingar och normer som påverkar de handlingar man utför. I Lpfö98 framträder 

förskolans värdegrund och uppdrag, vilket handlar om de normer och värderingar som ska 

prägla ett etiskt förhållningssätt i verksamheten (Skolverket, 2011a).  

Integritet är något som kan upplevas på olika sätt enligt Gren (2007), som också tillskriver 

integriteten ett etiskt värde. Även om vi kan uppleva integritet på olika sätt, har alla 

människor oavsett ålder, barn som vuxna, rätt till sin integritet. Det är viktigt att pedagoger tar 

hänsyn till barnens integritet, speciellt då pedagoger många gånger ställs inför att fatta beslut 

åt barnen, kring något som barnen själva inte ännu har tillräckligt med erfarenhet för att kunna 

ta egna beslut om (ibid.). Även Svenning (2011) påtalar vikten av att ta hänsyn till barnens 

integritet och lyfter detta i relation till publicering av bilder i förskolan och olika medier. Den 

teknologiska utvecklingen har bidragit till att förskolan har fått tillgång till nya möjligheter 

för att visa upp förskoleverksamheten. Denna utveckling har dock medfört nya krav för 

verksamheten att ta itu med gällande etiska förhållningssättet i relation till barnens integritet 

(ibid.). Svenning (2011) poängterar även att detta kan bidra till att pedagogernas 

kompetensnivå kan behöva ses över för att upprätthålla en god kvalitet i arbetet med den nya 

tekniken, som utvecklats och blivit en del av dagens förskola. 



 8 

2.6 Sociala medier 

Begreppet sociala medier är ett samlingsnamn för webbaserade tjänster som bland annat 

Facebook, Twitter och Instagram, där användarna är medproducenter och nätverkar med 

varandra (Carlsson, 2010). De sociala medierna växte fram under 2000-talet och är idag en 

naturlig mötesplats för många människor (Åblad, 2011). De har blivit en viktig del av 

vardagen för många människor och fungerar som ett sätt att hänga med i vad vänner och 

familjemedlemmar gör och delar med sig av på sociala medier (Carlsson, 2010; Berg, 2015a).  

I Lpfö98 uttrycks det att förskolans uppdrag bland annat handlar om att tillämpa multimedia 

och informationsteknik i den dagliga verksamheten (Skolverket, 2011a). Enligt 2015 års 

upplaga av den årliga rapporten Svenskarna och internet
1
, fortsätter de sociala medierna att 

växa. 77% av internetanvändarna besöker idag sociala nätverk, i jämförelse mot 2010 då 

siffran låg på endast 53% (Findahl & Davidsson, 2015). Rapporten visar även att Facebook är 

det sociala nätverk som är mest populärt bland användare i olika åldrar, se figur 1. Dagens 

teknik och de olika sociala medier som finns tillgängliga har skapat nya möjligheter för oss att 

kommunicera och skapa relationer med varandra (Åblad, 2011).  

 
Figur 1: Sociala närverks populäritet i olika åldrar (Findahl & Davidsson, 2015, s. 46). 

Sociala medier är ett sätt för oss att sprida information, hålla oss uppdaterade och uttrycka oss 

på olika sätt. Forskning tyder på att samverkan genom sociala nätverk kan stärka eller 

försvaga relationer mellan människor på olika sätt (Davis, 2014). Även om sociala medier är 

en stor del av många människors vardagliga liv, så betyder det inte att alla har tillgång till, 

eller är aktiva, i dessa nätverk. Trots detta kan människor som inte använder sociala medier 

                                                 

1
 Svenskarna och internet genomförs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) och är en del av det internationella 

forskningsprojektet World Internet Project, som följer spridningen och användningen av internet i världen. 

Undersökningen baserar sig på en panelstudie bestående av 3000 svenskar i blandad ålder. Deltagarna är både 

användare och icke-användare av internet och intervjuas år efter år över telefon eller via en webbenkät.  
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påverkas ändå. Davis (2014) visar på hur människors beslut om att inte delta i olika 

nätgemenskaper kan skapa ett slags utanförskap i sociala sammanhang offline, då de inte har 

inblick i vad som sker i dessa nätverk.  

2.6.1 Varaktighetens problematik 

Tufekci (2008) framhåller att dagens nya teknik i form av sociala medier är här för att stanna, 

och att det inte finns några enkla lösningar för att handskas med de dilemman som kan uppstå 

i och med användandet. Hon beskriver att en konversation på ett café är något som är 

kortlivat, medan en konversation på sociala medier är något som lagras och finns kvar över 

tid. Användandet av sociala medier innebär att vi inte har samma slags kontroll över vem som 

ser och hör oss. Detta är något som enligt Tufekci (2008) kan påverka vår integritet, sett ur 

både ett kortare och längre tidsperspektiv, eftersom vi inte vet vem som tar del av vår aktivitet 

på sociala medier varken här och nu eller i framtiden. 

2.6.2 Kvinnor, män och sociala medier  

Vallberg Roth (2012) framhåller att det är svårt att veta vilka föräldrar som använder sig av 

eller kommunicerar på olika internetmiljöer som exempelvis sociala medier. Trots 

osäkerheten som råder, poängterar hon i sin studie att kvinnorna är de som är mer aktiva i 

jämförelse med männen. Enligt 2014 års rapport Svenskarna och internet visar det sig att det 

är kvinnorna som är mer aktiva på sociala nätverk, både på att besöka och kommunicera, i 

jämförelse med männen.  53% av kvinnorna använder dagligen Facebook och bland männen 

ligger Facebookanvändningen på 41% (Findahl, 2014). 

2.7 Facebook 

Facebook grundades 2004 och är ett socialt nätverk. På Facebook kan både privatpersoner och 

andra aktörer kommunicera, samverka och umgås med varandra på internet (Carlsson, 2010). 

Ungefär 5 800 000 svenskar har idag ett användarkonto på Facebook 

(http://www.facebook.com). Enligt rapporten Svenskarna och internet, är det Facebook som 

fortfarande dominerar bland de sociala nätverken. Hela 70% av internetanvändarna använder 

Facebook och hälften av dem besöker sidan dagligen, se figur 2. Detta är en ökning i 

jämförelse med tidigare år. Enligt rapporten beror detta främst på att Facebook har fått fler 

användare bland den äldre generationen, vilket väger upp den dalande populariteten bland 12-

15 åringarna (Findahl & Davidsson, 2015). 
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Figur 2: Internetanvändarnas besök på Facebook 2015 (Findahl & Davidsson, 2015, s. 41). 

Facebook ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra bland annat genom att 

skapa olika grupper. Dessa grupper kan vara slutna eller öppna och ger användarna möjlighet 

att bjuda in vänner eller likasinnade till gruppen. Medlemmarna i gruppen kan sedan skriva 

meddelanden, delta i diskussioner och de har tillgång till allt som publiceras i gruppen. 

Carlsson (2010) beskriver att det finns tre grader av öppenhet att välja mellan vid skapandet 

av en Facebookgrupp. Dessa grader är öppen, sluten och hemlig. En öppen grupp är synlig för 

allmänheten, medan en sluten grupp har en lista över medlemmar som är offentlig. Innehållet 

i gruppen är dock inte synligt för användare som inte är medlemmar i gruppen. En hemlig 

grupp är helt dold för Facebookanvändare som inte är gruppmedlemmar. 

2.7.1 Facebooks funktioner 

Facebook som ett socialt nätverk har en rad olika funktioner, vilka de själva beskriver på sin 

hemsida (http://www.facebook.com). Vi beskriver ett par av dessa, en privat grupp och en 

gilla-sida, som kan komma till användning i förskolan.  

Privat grupp  

På det sociala nätverket Facebook finns det möjlighet för medlemmar att skapa en privat 

grupp mellan människor. Antingen kan gruppen vara sluten eller hemlig. En sluten grupp 

innebär att vem som helst kan be om att läggas till eller bli inbjuden av någon som redan är 

medlem. I en hemlig grupp kan däremot alla läggas till men de måste bli inbjudna eller tillagd 

av en medlem i gruppen. Alla grupper har en administratör vilket är personen som har skapat 

gruppen, denne kan sedan ändra sekretessinställningar i gruppen som justerar vem som kan 

göra beslut i gruppen (http://www.facebook.com). 

I den privata gruppen kan medlemmarna kommunicera med varandra, genom att det blir en 

specifik plats där man kan dela foton, dokument, information eller kommunicera med 
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varandra om olika samtalsämnen. Gruppmedlemmarna får notiser när ett inlägg presenteras i 

gruppen eller när en medlem svarat i ett inlägg (http://www.facebook.com). 

Gilla-sida/Företagssida  

Företag, föreningar eller olika verksamheter kan marknadsföra sig själva genom att skapa en 

gilla-sida på Facebook. Det är en offentlig sida, vilket bidrar till att man kan nå ut till fler 

människor i jämförelse med en privat grupp. Inom förskolan kan det handla om att nå ut till 

andra förskolor, personal inom förskolan och föräldrar som har intresse för förskolan, men 

även andra utomstående människor (http://www.facebook.com).  

Förskolan kan även marknadsföra sin verksamhet genom uppdateringar kring det pedagogiska 

arbetet i form av bilder och text, samt informera om läroplansmål och förhållningssätt. Det 

finns även möjlighet att kommunicera med följarna och de kan dela, gilla eller kommentera 

inlägg, vilket kan leda till att fler uppmärksammar sidan, då det syns på användarnas flöden 

på Facebook och på så sätt kan förskolan få gratis marknadsföring 

(http://www.facebook.com). 

2.7.2 Aspekter kring upphovsrätt och integritet 

Enligt Facebook samlar och lagrar de foton och information om sina användare för att kunna 

anpassa och utveckla sina tjänster. Bland användarvillkoren framkommer det att man genom 

användandet av Facebook godkänner att de får använda innehåll som skyddas av 

upphovsrättslagen, det vill säga foton eller filmklipp som publiceras på eller i anslutning till 

Facebook. Detta upphör att gälla när användaren raderar publicerat material eller när 

användaren avslutar sitt konto. Men Facebook har juridiskt rätt att behålla information från 

konton som har inaktiverats eller avslutats i minst ett år för att bland annat förhindra upprepat 

missbruk av konton (http://www.facebook.com).  

Facebook framhåller att de samarbetar med tredjepartsföretag och använder den information 

de har om sina användare för att kunna visa relevanta annonser samt se hur lång räckvidd 

annonserna och tjänsterna på Facebook har. Samarbetet med tredjepartsföretagen gör det 

möjligt för Facebook att erbjuda kostnadsfria tjänster för användare runt om i världen. 

Facebook menar även att de inte delar information som gör det möjligt att identifiera 

användare om användarna inte själva ger tillstånd för detta genom att justera inställningar. 

Facebook lanserar nya inställningar vid olika tillfällen. Detta får varje användare information 

om direkt när man loggar in och det ska läsas igenom och godkännas. De nya inställningarna 

kan handla om att Facebook gör uppdateringar kring användarvillkoren eller större eller 

mindre utseendemässiga förändringar på hemsidan (http://www.facebook.com).  

2.8 Symbolisk interaktionism 

Denna studie utgår från det teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism. Perspektivet 

utgår från människans sociala förmåga att kunna relatera till andra, med betydelsen att den 

sociala relationen bidrar till skapandet av människan (Johansson, 2004; Trost & Levin, 2010). 

George Herbert Mead anses vara den viktigaste personen inom perspektivet, hans tankar och 

teorier influerade flertalet studenter vid University of Chicago (Ritzer, 2009). Bland dessa 

forskningsstudenter fanns bland annat Herbert Blumer, som år 1937 myntade uttrycket 
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symbolisk interaktionism (Johansson, 2004). Det teoretiska perspektivet symbolisk 

interaktionism kan ses som ett “redskap för att studera mänskligt gruppliv och mänskligt 

beteende, människan och gruppen som delar av samhället” (Trost & Levin, 2010, s.12). 

Eftersom en del av vår studie utgår från Facebookanvändandet och interaktionen som sker 

mellan pedagoger och föräldrar, anser vi att symbolisk interaktionism kan bidra till en 

förståelse för hur människor handlar och beter sig i den sociala verkligheten som Facebook är 

en del av. 

Trost och Levin (2010) talar om de viktiga hörnstenarna inom symbolisk interaktionism som 

är grundläggande för att förstå perspektivets innebörd: “definitionen av situationen, att all 

interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi 

handlar, beter oss samt att vi befinner oss i nuet” (s.14). 

2.8.1 Definitionen av situationen 

Definitionen av situationen handlar om att en människa definierar eller omdefinierar en 

situation som de befinner sig i. Företeelsen i sig är densamma, men beroende på vilket synsätt 

vi har, påverkas dess innebörd och mening (Trost & Levin, 2010). Situationen påverkas av 

omgivningen, dels av interaktionen med andra människor, dels av våra egna tankar och 

känslor men även av yttre faktorer som temperatur eller vilken miljö vi befinner oss i (ibid.). 

Detta kan exempelvis förklaras genom att Facebook har olika betydelser för olika människor. 

Någon definierar Facebook som en nyhetskanal för att hålla sig uppdaterad medan en annan 

definierar det som ett verktyg för att kommunicera med nära och kära runtom i världen. 

2.8.2 Social interaktion 

Den sociala interaktionen, vilket ofta förkortas till interaktion har en central betydelse inom 

symbolisk interaktionism. Vi är inte sociala från födseln, utan blir successivt mer sociala 

under vår uppväxt, genom att interagera och ta del av de normer och förväntningar som finns i 

samhället (Trost & Levin, 2010). De framhåller även att vår empatiförmåga, att kunna sätta 

sig in i hur andra människor tänker eller känner, är en förutsättning för att den sociala 

interaktionen ska kunna ske. Vårt samhälle består av människor som interagerar med 

varandra, vilket “är en förutsättning för att vi ska kunna bli sociala varelser och sedan fortsätta 

vara det” (Trost & Levin, 2010, s. 130).  

Den sociala interaktionen sker dels genom att samtala med andra, men Trost och Levin (2010) 

påpekar även att våra kroppsrörelser har stor inverkan på interaktionen med andra människor. 

De framhåller även att vårt eget tänkande också kan vara en form av interaktion, när vi tänker 

så talar vi med oss själva och detta sker mer eller mindre, medvetet eller omedvetet. Trost och 

Levin (2010) framhåller att den sociala interaktionen kan ske med andra, men även endast 

med sig själv. Vi använder oss av ord eller andra symboler när vi tänker, vilket innebär att 

vårt tänkande sker med hjälp av vårt språk. Enligt Trost och Levin (2010) är språket inte bara 

ord, utan det kan även vara de symboler som vi använder när vi tänker. Symbolerna är något 

som i stor utsträckning även används när vi interagerar med andra människor (ibid.). 
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2.8.3 Symboler 

Enligt Trost och Levin (2010) är orden vi har i vårt språk de vanligaste symbolerna vi 

använder i vår vardag. Men ett ord blir inte automatiskt till en symbol, utan det krävs att 

människor i ett större sammanhang förstår och uppfattar ordet på samma sätt. Trost och Levin 

(2010) påpekar även att en samförståelse kring symbolernas mening är en förutsättning för en 

fungerande kommunikation. Utöver orden i det talade språket, kan även våra kroppsrörelser, i 

form av ansiktsuttryck och gester fungera som symboler. Trost och Levin (2010) framhåller 

dock att vi ibland utför handlingar, som kan tolkas som symboler, utan att vi är medvetna om 

det. I ett sådant fall är inte dessa handlingar symboler. De menar att handlingen måste kunna 

tolkas på samma sätt från bådas håll för att det ska ses som en symbol (ibid.). 

2.8.4 Tonvikt på aktivitet 

Inom symbolisk interaktionism utgår man från att människan är aktiv och fokus ligger på våra 

beteenden. Vi handlar eller beter oss på olika sätt hela tiden, att vara aktiv innebär att 

medverka i en process där inget är oföränderligt. För att ta reda på människors åsikter och 

erfarenheter vill man inom symbolisk interaktionism studera deras beteende, vad de gör och 

säger eller vad de inte gör och inte säger, det vill säga deras aktiviteter (Trost & Levin, 2010). 

2.8.5 Nuet 

Trost och Levin (2010) framhåller att vi lever och befinner oss ständigt i nuet, vilket innebär 

att vi även interagerar med symboler och definierar aktuella situationer i nuet. Nuet är något 

som finns just här och nu, och i vår föränderliga värld är det inte något som går att uppleva 

igen. Vidare menar de att vår tillvaro i nuet bidrar till att vi hela tiden befinner oss i en 

pågående process av ständig förändring, nuet är något som uppstår i nya skepnader under hela 

vårt liv. Hur vi beter oss och utför våra handlingar i nuet, påverkas till stor del av våra tidigare 

sociala och individuella upplevelser och erfarenheter (ibid.). 

För att förstå den sociala verkligheten som vi lever i, kan dessa fem hörnstenar hjälpa oss i 

arbetet med att analysera den sociala interaktionen som sker på Facebook.  
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3. Metod 

I metodavsnittet beskrivs metoden som valts för datainsamling. Därefter presenteras 

urvalsmetod, de forskningsetiska principer som studien utgått från och avslutningsvis 

databearbetningsmetoder och analysmetoder som använts i studien. 

3.1 Presentation av förskolan 

Pedagogerna på den aktuella förskolan har en relativt lång erfarenhet av att använda sociala 

medier i verksamheten och innan den nuvarande Facebooksidan har de haft två olika bloggar 

samt en annan Facebooksida. Den första bloggen startades 2010 och den andra 2013.  I 

bloggarna delade de med sig av förskolans vardag med bilder och text. Facebook var något 

pedagogerna startade upp vid sidan av den andra bloggen för att sedan övergå till att endast 

använda Facebook. Detta gjordes främst på grund av möjligheten att publicera mer bilder, då 

utrymmet för att publicera inlägg och bilder i bloggarna var begränsat vilket innebar att de 

snabbt blev fyllda. Den nuvarande Facebooksidan startades i april 2015, efter att den tidigare 

privata Facebooksidan stängdes ner på grund av att förskolan klassificerades som ett företag 

eller organisation. Enligt Facebook ska förskolan vara en offentlig gilla-sida. Idag har 

pedagogerna löst det genom att förskolan har skapat en användare som privatperson, under ett 

alias som innebär att förskolan själva kan anpassa sekretessinställningar och vilka vänner som 

godkänns att ta del av innehållet. Pedagogerna informerar föräldrarna om att det är frivilligt 

att vara med på Facebooksidan och att de själva får avgöra om deras barn ska figurera på 

bilderna som publiceras. Föräldrarna får skriftligt ge sitt godkännande kring publicering av 

bilder på barnen på Facebooksidan.  

3.2 Metod för datainsamling 

Vid datainsamling kan kvalitativa eller kvantitativa metoder användas. Kvalitativa metoder 

handlar om att man vill försöka förstå andra människors perspektiv på världen och olika 

företeelser (Kvale & Brinkmann, 2014), medan kvantitativa metoder gäller insamling av 

kvantifierbara data och undersöka förhållandena mellan dessa (Kozinets, 2011). Ahrne och 

Svensson (2015) beskriver att det framförallt är forskarens roll och de olika sätten att ta fram 

och analysera data som skiljer kvantitativa och kvalitativa metoder från varandra. Vi har valt 

att utgå från en kvalitativ datainsamlingsmetod eftersom vår avsikt med studien är att bilda 

kunskaper om andra människors erfarenheter och perspektiv. 

3.2.1 Kvalitativa intervjuer 

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts, då de kan bidra till att få kunskap om andra 

människors upplevelser och vilka åsikter eller tankar de har om olika fenomen (Engdahl & 

Larsson, 2011; Sveningsson, Lövheim & Bergquist, 2003). Vi hade tankar om att använda oss 

av fokusgruppssamtal (se Dahlin-Ivanoff, 2015). Vi valde dock i enlighet med Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) att genomföra intervjuer då det är en effektiv och smidig metod 

för att samla in kunskap. Genomförandet av intervjuer kan dock vara krävande då det innebär 

att intervjuledaren måste förbereda sig på olika sätt (Bjørndal, 2005). I en kvalitativ intervju 

ska frågorna vara så öppna som möjligt, detta för att intervjupersonen ska ges möjlighet att 
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svara utifrån sina förutsättningar. Det är även viktigt med en tillåtande atmosfär och att 

intervjuaren är medveten om att det är hon eller han som styr intervjun utifrån vilka frågor 

och följdfrågor som ställs (Trost & Levin, 2010).  

Bjørndal (2005) beskriver olika former av intervjuer, bland annat standardiserade intervjuer 

med öppna frågor. Fördelen med en sådan form är att det kan bli lättare att jämföra svaren 

utifrån den bestämda ordningsföljden eftersom att svaren blir någorlunda lika. Denna form av 

intervju är mer tidsbesparande än en ostrukturerad intervjuform. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att det alltid finns en risk för att den intervjuade personen inte får utrymme att 

uttrycka eventuellt viktiga saker på grund av den bestämda ordningsföljden på frågorna. I 

denna studie genomfördes ljudinspelningar av intervjuerna, på grund av ljudinspelningens 

många fördelar (se Bjørndal, 2005). Dokumentationsformen innebar att vi kunde säkerställa 

en mer fullständig och noggrann bild av samtalet. Det gjorde det även lättare att fokusera på 

intervjupersonen och vara närvarande istället för att ha fokus på att hinna anteckna (ibid.). 

Inspelningsfunktionen som finns i dagens mobiltelefoner kan enligt Eriksson Zetterquist och 

Ahrne (2015)  vara tillräcklig för att samla in datamaterial. 

3.2.2 Observation 

Enligt Bjørndal (2005) kan observation beskrivas som en uppmärksam iakttagelse. Han 

belyser vikten av att avgränsa fokus innan observationen genomförs, att titta på allt eller vissa 

delar av det som sker, då detta påverkar registreringen av observationen. Ett ostrukturerat 

fokus innebär att observatören har en öppen syn för allt som framkommer vid 

observationstillfället, medan strukturerade observationer ger observatören möjlighet att 

avgränsa sitt fokus och inrikta sig på specifika områden. Bjørndal (2005) framhåller dock att 

“All observation är mer eller mindre strukturerad” (s.50) och poängterar att det är bra att 

kombinera eller pendla mellan dessa, då det kan synliggöra olika aspekter. Det är viktigt att 

ha ett kritiskt förhållningssätt till sina observationer och slutsatser, vilket enligt Bjørndal 

(2005) kan minska risken för att resultatet generaliseras från ett specifikt sammanhang till en 

helt annan situation. 

Observation online 

Netnografi är en metod som används för att utforska den sociala interaktionen och 

kommunikationen, samt människors attityder och beteende på internet. Det är en form av 

etnografisk forskning som lämpar sig för att studera vilket inflytande över gemenskap och 

sociala interaktioner internet har (Kozinets, 2011). Berg (2015b) påpekar att netnografi kan 

förstås som en vetenskaplig metod för att få förståelse kring hur exempelvis Facebook 

fungerar som en mötesplats samt hur den kan bidra till det sociala och kulturella liv som pågår 

mellan deltagarna, både på och utanför mötesplatsen. Kozinets (2011) menar att social 

nätverksanlys kan vara ett bra komplement till netnografi, eftersom den är lämpad för att 

forska om nätgemenskaper och onlinekulturer. Med hjälp av social nätverksanalys vill man 

försöka hitta mönster i nätverket, för att se hur dessa kan påverka relationerna mellan 

människor och hur interaktionerna mellan deltagarna ser ut samt studera vilket innehåll som 

finns i kommunikationsflödet (ibid.). 
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3.3 Urval  

Vi kom i kontakt med förskolan genom att de önskade ett examensarbete från Luleå tekniska 

universitet, kring användning av modern information- och kommunikationsteknik. Eftersom 

vi var intresserade av att få reda på både pedagogers och föräldrars perspektiv, valde vi att 

genomföra enskilda intervjuer med båda dessa grupper i enlighet med Eriksson Zetterquist 

och Ahrne (2015).  

Vi skickade en förfrågan om att genomföra intervjuer till föräldrarna via förskolans 

Facebooksida och två föräldrar visade intresse. Vi valde att ta hjälp av en pedagog i 

verksamheten för att få fler föräldrar att delta under intervjudagen, vilket Eriksson Zetterquist 

och Ahrne (2015) förklarar som ett bra tillvägagångssätt. På grund av den föränderliga 

verksamheten och att det är svårt att i förväg boka in tider, valdes pedagogerna slumpvis ut på 

förskolan under intervjudagen. Vår tanke var från början att intervjua tre till fyra pedagoger 

och samma antal föräldrar, då det bedömdes medföra tillräckligt med insamlat datamaterial 

för att besvara studiens frågeställningar. Totalt kom vi dock att genomföra enskilda intervjuer 

med fyra kvinnliga pedagoger i 30-50 års åldern och fem mammor i 30-40 års åldern. Efter de 

genomförda intervjuerna bedömde vi att det inte kom fram något nytt bland intervjusvaren, 

vilket Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) benämner som en mättnad. Det handlar om att 

man känner igen mönster bland svaren från de som intervjuas. Vi var dock beredda på att 

eventuellt behöva genomföra fler intervjuer om resultatbearbetningen skulle visat att 

datamaterialet inte erbjöd tillräcklig rikedom och mättnad. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

I en kvalitativ studie handlar reliabilitet och validitet om att kunna beskriva hur man gått 

tillväga vid insamling och bearbetning av data på ett systematiskt och trovärdigt sätt 

(Gunnarson, 2002). Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig och pålitlig studien är (Gunnarson, 

2002; NE, 2016). Studiens reliabilitet handlar till stor del om forskarens roll och skicklighet 

vid tillvägagångssättet av datainsamlingen. Följande faktorer kan påverka reliabilitet, 

nämligen hur frågorna är formulerade vid intervjutillfället, öppna eller ledande frågor (Kvale 

& Brinkmann, 2014) och forskarens val mellan att anteckna eller spela in ljud vid intervjun. 

Patel och Davidson (2011) framhåller att det finns många fördelar med att göra en 

ljudinspelning, då det ger forskaren möjlighet att lyssna igenom materialet upprepade gånger 

och de påpekar att det även är ett sätt att kunna försäkra sig om undersökningens 

tillförlitlighet.  

Gunnarson (2002) beskriver att validitet handlar om hur giltig studien är och hur väl den 

överensstämmer med verkligheten. Patel och Davidson (2011) påpekar att validiteten i en 

kvalitativ studie påverkas av hur hela forskningsprocessen har utförts, validiteten påverkas av 

en mängd olika faktorer. Alla undersökningar och studier som utgått från en kvalitativ studie 

är unika och det finns ingen bestämd regel för hur man kan konstatera studiens giltighet. Det 

handlar istället om att samla in ett material som ger ett trovärdigt och passande underlag för 

studiens tolkning (ibid.). Avslutningsvis kan man säga att det finns två grundläggande regler 

som är bra att komma ihåg, nämligen att en hög reliabilitet i en studie inte är en garanti för en 



 17 

hög validitet. En hög validitet förutsätter att studiens reliabilitet är hög, detsamma gäller en 

låg reliabilitet som ger en låg validitet (Patel & Davidson, 2011; Gunnarson, 2002). 

3.5 Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att beakta vetenskapsrådets forskningsetiska principer i den aktuella studien: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om syftet med studien och hur 

insamlat datamaterial kommer att användas i studien. Deltagarna ska även vara medvetna om 

att det är frivilligt att delta och att de har rätt till att själva bestämma över sin medverkan 

enligt samtyckeskravet. Det är även viktigt att vara tydlig med att inga namn eller annan 

information utlämnas så att det kan kopplas till specifika individer enligt 

konfidentialitetskravet. Samt att det insamlade datamaterialet enbart kommer att användas för 

den aktuella studien enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). 

3.6 Genomförande 

I nedanstående avsnitt beskriver vi utförligt hur vi genomfört datainsamlingen genom 

kvalitativa intervjuer och en kvalitativ observation med inspiration från en netnografisk 

ansats. 

3.6.1 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Inför intervjuerna sammanställdes ett antal frågor riktade till föräldrarna och pedagogerna. 

Efter feedback och ett godkännande från vår handledare, mejlade vi till en pedagog och 

bestämde en dag då intervjuerna skulle ske. Två av intervjuerna med föräldrarna var 

inplanerade medan resten av deltagarna, både föräldrar och pedagoger, valdes ut slumpvis på 

förskolan under intervjudagen. Intervjuerna genomfördes under sammanlagt två dagar och en 

intervju skedde den 30 november 2015 via Skype, där båda deltog. Den 1 december 2015, 

genomfördes resterande intervjuer, varav en skedde över telefon och vid den intervjun deltog 

vi båda två. De andra intervjuerna genomfördes i förskolans lokaler och delades upp mellan 

oss och där vi kom att intervjua tre respektive fyra personer var.  

I enlighet med Eriksson Zetterquist och Ahrne (2015) valde vi att inleda intervjuerna genom 

att presentera studiens syfte och att be om personens samtycke. Deltagarna informerades 

skriftligt om de forskningsetiska principerna vid förfrågan om medverkan via Facebook samt 

muntligt i samband med intervjutillfället. Vi frågade även om tillåtelse att få göra en 

ljudinspelning av samtalet, för att i efterhand kunna gå tillbaka och analysera det insamlade 

materialet. Vår standardiserade intervjuguide var uppdelad i tre teman, dialogen, föräldrars 

delaktighet och inflytande samt användningen av Facebook i förskolan. I enlighet med 

Bjørndal (2005) hade våra intervjufrågor en bestämd ordningsföljd och var av öppen karaktär. 

Intervjuernas längd varierade mellan 15-40 minuter. 

3.6.2 Genomförande av observation 

Vi valde att genomföra en kvalitativ observation med inspiration från en netnografisk ansats, 

för att studera Facebook som mötesplats för pedagoger och föräldrar. För att få en tydligare 

bild av hur Facebooksidan kommer till användning i förskolan, valde vi att genomföra en 
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delvis strukturerad observation. Vi utgick från pedagogernas och föräldrarnas aktivitet i form 

av publicerade inlägg. Observationen genomfördes av oss båda den 15 december 2015. Fyra 

dagar innan observationstillfället skrev vi ett inlägg på Facebooksidan där vi informerade om 

genomförandet och gav föräldrar och pedagoger möjlighet att komma med eventuella frågor 

eller invändningar. Vi valde att observera den senaste månaden, vilket i detta fall blev 

november 2015. Under denna månad fanns totalt 81 publicerade inlägg på Facebooksidan, 

vilka vi tog skärmutskrifter av och sedan skrev ut. Kozinets (2010) framhåller att 

skärmutskrifter är ett bra tillvägagångssätt för att lagra datamaterialet vid en netnografisk 

studie. 

3.7 Analysmetod 

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys vid bearbetningen av vårt insamlade 

datamaterial, vilket enligt Elo och Kyngäs (2008) är en vanlig metod för att analysera 

skriftlig, verbal eller visuell kommunikation. Eftersom vår studie baserar sig på intervjuer och 

en observation, ansåg vi att innehållsanalysen var en lämplig metod för att analysera det 

insamlade datamaterialet. Skapandet av kategorier är enligt Graneheim och Lundman (2004) 

själva kärnan i den kvalitativa innehållsanalysen. Genom att gruppera det insamlade 

materialet skapas kategorier och eventuella underkategorier. Syftet är att åstadkomma ett sätt 

att kunna beskriva ett fenomen och samtidigt öka förståelsen för detta (Elo & Kyngäs, 2008). 

Fördelen med den kvalitativa innehållsanalysen är att det är ett flexibelt arbetssätt utan några 

färdiga riktlinjer som ska följas (Elo & Kyngäs, 2008), vilket har inneburit att vi själva har 

kunnat välja och anpassa vår arbetsgång med datamaterialet. Denna analysmetod ställer dock 

krav på en analytisk förmåga och noggrannhet. För att kunna säkerställa ett resultat är det 

viktigt att ifrågasätta och röra sig mellan det grupperade materialet (ibid.). 

Vi lyssnade igenom de inspelade intervjuerna och transkriberade dessa ordagrant. Sedan läste 

vi igenom transkriberingarna och kunde urskilja likheter och skillnader i materialet. Vilket 

ledde till att vi kunde plocka ut huvuddragen ur texten, i form av nyckelord som beskrev 

pedagogernas och föräldrarnas perspektiv. Dessa kunde vi sedan gruppera utifrån de tre teman 

som vi utgick från vid intervjuerna, dialogen, föräldrarnas delaktighet och inflytande samt 

användningen av Facebook i förskolan. Vi såg likheter mellan våra två första teman och valde 

därför att slå samman dessa, vilket innebar att vi slutligen kom fram till samverkan och 

Facebook som samverkansform, som våra undersökningsområden. Utifrån dessa områden 

kunde vi sedan kategorisera innehållet och jämföra det mot studiens syfte och 

frågeställningar. 

Inför analysen av det insamlade datamaterialet från observationen började vi med att 

grovsortera och gruppera materialet. Vi valde att dela in materialet i inlägg från pedagogerna 

respektive inlägg från föräldrarna. Sedan analyserade vi innehållet i inläggen och kunde då 

urskilja två olika kategorier för var och en av grupperna, vilka presenteras i resultatdelen.  

3.8 Arbetsfördelning 

Under 14 veckors tid har vi träffats nästintill dagligen, där vi tillsammans har bearbetat 

litteratur och forskning. All litteratur har delats upp och bearbetats rättvist mellan oss för att 

sedan kunna informera varandra om innehållet och göra våra egna tolkningar. Vi har 
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gemensamt ansvarat för samtliga delar i studien och använt oss av Google dokument där vi 

tillsammans har skrivit, diskuterat och bearbetat innehållet. Vi har delat upp kontakten med 

pedagoger och föräldrar jämlikt mellan oss och kommunikationen har skett via förskolans 

Facebooksida samt mejl. Vi har även delat upp intervjuerna och genomfört ungefär hälften 

var. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån två undersökningsområden, samverkan, där 

den första forskningsfrågan besvaras och Facebook som samverkansform, där den andra och 

tredje forskningsfrågan besvaras, utifrån både pedagogernas och föräldrarnas perspektiv. 

Slutligen kommer resultatet från observationen av Facebooksidan att presenteras, vilket svarar 

mot den andra forskningsfrågan. Vi har valt att benämna pedagogerna P1, P2 etc. och 

föräldrarna F1, F2 etc. Då det för oss är en trovärdighetsfråga att såväl säkerställa som 

tydliggöra balansen och representativiteten bland intervjupersonerna. Innehållet i citaten som 

presenteras har bevarats, men redigerats från talspråk till skriftspråk. 

 

4.1 Pedagogernas perspektiv 

Utifrån pedagogernas perspektiv på samverkan i förskolan framträder tre kategorier; 

verksamhetens öppenhet, betydelsen av flera samverkansarenor samt olikheter i vad man vill 

prata om. Vad gäller deras erfarenheter av att använda Facebook som samverkansform, har vi 

identifierat tre kategorier; en ny form av synliggörande, en bild säger mer än tusen ord och 

barnens integritet. 

4.1.1 Samverkan 

Utifrån det insamlade datamaterialet uttrycker pedagogerna att det är viktigt med en 

fungerande kommunikation med föräldrarna och upplever att de har ett fungerande 

samverkansarbete. 

Verksamhetens öppenhet 

Pedagogerna är eniga om att den dagliga dialogen är betydelsefull och framhåller vikten av att 

ha ett öppet klimat och vara ärlig med varandra för att skapa möjligheter för föräldrarna att bli 

delaktiga och få inflytande över verksamheten. Pedagogerna är måna om att föräldrarna ska få 

en inblick i verksamheten och menar att de försöker skapa möjligheter för detta genom olika 
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samverkansformer som föräldramöten, utvecklingssamtal, vår- och julfester samt sociala 

medier. Utöver dessa brukar även pedagogerna efterlysa material eller tips till verksamheten 

av föräldrarna: ”Men vi försöker också att samverka med genom praktiska saker, vi efterlyser 

alltid saker och det kan vi göra på Facebooksidan” (P2). De poängterar att det är viktigt att de 

är professionella och upprätthåller en god relation till föräldrarna: ”Vi jobbar så nära 

föräldrarna, man vill ju att de ska veta vad vi gör, att de tycker till om det vi gör och att de kan 

påverka. Att vi inte bara gör saker, utan att de får tycka till och ifrågasätta” (P4).  

Vi vill att föräldrarna ska känna att de har en möjlighet att påverka, att de får 

bidra, tycka och tänka och att vi som pedagoger tar till oss av det föräldrarna 

tycker och tänker, och försöker implementera det. Vi vill att de ska känna att 

de är en del av verksamheten (P2). 

Har man inte en bra föräldrakontakt med föräldrarna, då känns det ju inte bra 

för dem när de lämnar sitt barn på förskolan. Barnen är det finaste de har och 

då vill de känna sig trygga med personalen som är med dem under dagen 

(P1). 

Betydelsen av flera samverkansarenor  

Pedagogerna upplever att det på förskolan finns forum för att ha en dialog med föräldrarna 

och att det handlar om att bjuda in och ta till vara på föräldrarnas åsikter och tankar. 

Föräldramöten är något som framkommer under intervjuerna och pedagogerna menar att 

föräldrarna där ges möjlighet att sitta tillsammans och dela med sig av tankar och idéer kring 

verksamheten: ”Vi vill att föräldrar också kan få mötas och samtala med varandra vid olika 

sammankomster” (P2). Samma pedagog beskriver betydelsen av de formaliserade 

mötesformerna som en del av samverkansarbetet i verksamheten på följande sätt: 

Det är bland annat via föräldramöten som vi synliggör verksamheten. Där får 

föräldrarna sitta i tvärgrupper och prata samt skriva ner åsikter, tankar och 

önskemål. Sedan tar vi tillbaka all feedback och sammanställer materialet 

och har med det när vi lägger upp terminsarbetet. Vid utvecklingssamtalen 

får föräldrarna möjlighet att uttrycka sig lite mer enskilt, alla vill kanske inte 

uttrycka sig i stora forum och tycka och tänka högt (P2). 

Genom dessa forum ges föräldrarna möjlighet att vara engagerade, men pedagogerna upplever 

att det ibland kan vara svårt för föräldrarna att vara engagerade på grund av tidsbrist eller att 

alla helt enkelt inte har lika mycket intresse att vara delaktiga. En pedagog uttrycker: “Vi 

försöker få med föräldrarna litegrann, i allt vi gör. Men det är ju inte så lätt för man ska ha tid 

och engagemang” (P4). 

Olikheter i vad man vill prata om  

Pedagogerna menar att samspelet mellan dem och föräldrarna ser olika ut beroende på vilken 

förälder de talar med och lyfter att det är viktigt att acceptera alla som de är. Samspelet är 

något som har utvecklats i takt med att de lär känna varandra och får en förståelse för vad 

föräldrarna vill, eller har behov av att veta. Pedagogerna uttrycker även att det är viktigt att 
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tänka på vad man pratar om med föräldrarna och sträva mot att det ska vara en positiv 

atmosfär, även om de ibland måste prata om något mindre positivt. 

De upplever att många föräldrar oftast vill prata om omvårdnadsbiten, de vill veta hur barnet 

mått under dagen, hur de ätit eller om de sovit bra. Pedagogerna uttrycker att de självklart 

belyser dessa delar, men att de hellre vill lyfta fram och lägga fokus på det pedagogiska 

innehållet i verksamheten. Det handlar främst om att de vill att föräldrarna ska få en inblick i 

vad barnen arbetar med. Dokumentationerna finns vanligtvis på väggarna inne i förskolan och 

inte i hallen, där föräldrarna oftast befinner sig när de lämnar eller hämtar sina barn. Tre 

pedagoger uttrycker följande kring pedagogernas och föräldrarnas olika behov: ”Som förälder 

vill man veta om barnet har det bra, medan man som pedagog kanske vill prata mer om det 

pedagogiska” (P4) samt ”Ja, alltså det är ofta kring omvårdnad det handlar om för föräldrarna, 

och vi pedagoger vill ofta prata om vad barnen har gjort. Så upplever jag det” (P3). 

Ja men det är individuellt, för olika föräldrar, olika barn och vad de har för 

behov. En del föräldrar är nyfikna på vad barnen jobbar med under 

projekten, och då är ju det en del som vi måste lyfta. Andra undrar hur 

barnen ätit, sovit, ja det här vanliga som ofta rör de yngre barnen. Medan 

andra föräldrar är mer intresserade i hur kamratgemenskapen och det sociala 

samspelet har varit under dagen. Så det ser väldigt olika ut (P2).  

4.1.2 Facebook som samverkansform 

När det gäller pedagogernas erfarenheter av Facebook som samverkansform framträder tre 

kategorier; en ny form av synliggörande, en bild säger mer än tusen ord och barnens 

integritet. 

En ny form av synliggörande  

De intervjuade pedagogerna uppger att de är positiva till användandet av Facebook och att de 

ser många fördelar med det. De anser att det är enkelt att använda Facebook och att det inte är 

tidskrävande, eftersom bilderna smidigt kan laddas upp på sidan i nästan samma stund som de 

tagits: “Man kan lägga in en liten blänkare, det här har vi gjort idag och det här jobbar vi med 

nu” (P4). Det finns även möjlighet för pedagogerna att informera och påminna om aktiviteter. 

Pedagogerna upplever att de får mer gensvar från föräldrarna på Facebook än via mejl: “På 

Facebook så får man en omedelbar kontakt och respons för föräldrarna är ofta inne på 

Facebook under dagarna” (P1). I det stora hela anser pedagogerna att Facebook är ett bra, 

enkelt och smidigt sätt för dem att kunna ge föräldrarna en större inblick i verksamheten: 

“Facebook använder vi för att berätta och synliggöra vad vi gör. Där får föräldrarna möjlighet 

att lämna synpunkter, åsikter eller tycka och tänka. Via Facebook upplever jag att föräldrarna 

vågar säga, tycka och tänka mer” (P2). 

Det är viktigt att föräldrarna får en inblick i vad vi gör. Jag tycker att det är 

lättare med hjälp av Facebook, det är så enkelt. Det här tar två sekunder och 

så har man lagt in två bilder och skrivit en liten kommentar om vad man har 

gjort (P4). 
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Pedagogerna upplever att kommunikationen på förskolan mellan dem och föräldrarna har 

blivit rikare, då de har mer att prata om eftersom föräldrarna har större inblick och förståelse 

för vad barnen gör under dagarna. Pedagogerna ser Facebooksidan som “ett forum för alla, 

där föräldrarna även har möjlighet att på ett lätt sätt ta kontakt och kommunicera med andra 

föräldrar” (P2). Pedagogerna har fått indikationer på att bilderna på Facebooksidan underlättar 

“för barnen att kunna återberätta till sina föräldrar när de ser en bild från förskolan” (P4) eller 

att föräldrarna lättare kan förstå vad barnen vill kommunicera om. 

En bild säger mer än tusen ord  

Pedagogerna försöker publicera något på Facebooksidan varje dag och till största del består 

innehållet av bilder från pedagogiska aktiviteter och projekt eller små glimtar från 

verksamheten. Pedagogerna vill visa vad barnen gör under dagarna och menar att “en bild 

säger mer än tusen ord” (P1). Bilderna hjälper även pedagogerna att kunna berätta om dagen, 

eftersom de inte hinner återkoppla allt till föräldrarna när de lämnar eller hämtar sina barn. 

Pedagogerna ser även fördelar med att fånga de små sakerna i vardagen, och kunna dela med 

sig av dessa i form av bilder eller filmklipp. Det kan vara betydelsefulla delar från 

verksamheten, som de vill visa föräldrarna och som kanske annars lätt glöms bort i de dagliga 

mötena med föräldrarna. En av pedagogerna uttrycker följande: 

Det handlar mycket om barnen, och tack vare Facebooksidan så får vi 

mycket mer att prata med föräldrarna om. För det händer så mycket på en 

dag som vi aldrig hinner berätta eller så glömmer man bort det för det är ju 

hela tiden järnet. Men när man då lägger ut en massa bilder då har vi ju 

något att prata om också. Sen är det också viktigt att man försöker 

fotografera alla barnen (P1). 

Pedagogerna uttrycker även att Facebook ger dem möjlighet att skicka enskilda meddelanden 

till föräldrarna, med bilder på deras barn. De menar att detta är användbart speciellt vid 

inskolningen, då de med hjälp av bilderna kan visa att exempelvis barnet inte längre är ledsen 

efter att föräldern åkt. Pedagogerna lyfter även möjligheten för nya barn och föräldrar att 

kunna ta del av det som händer på den nya förskolan en tid innan barnet ska börja. På så sätt 

får både barn och föräldrar en slags inblick i verksamheten och får se vilka barn och 

pedagoger som finns där. En pedagog beskriver det på följande sätt: 

Vi brukar skicka bilder till dem på barnen via privata meddelanden på 

Facebook. Förut bad man dem att ringa, om de kände sig oroliga, men det är 

inte så lugnande att höra mig som pedagog säga att barnen är okej. Men får 

de se några bilder på barnen och ser att de har jätte roligt och verkligen har 

det bra, då blir föräldrarna lugnare. Eller någon filmsnutt kan man också 

skicka (P1). 

Barnens integritet  

Under intervjuerna framkom det att pedagogerna informerar föräldrarna om Facebooksidan 

och varför de har valt att använda sig av den som samverkansform i verksamheten. 

Föräldrarna informeras även om att det är frivilligt att vara med och att det är upp till 
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föräldrarna om deras barn ska finnas med på bild: “Vi pedagoger förklarar redan under första 

samtalet med föräldrarna att vi har en Facebooksida. Varför vi har den samt att den är frivillig 

och att de kan gå ur den om de vill” (P1). Pedagogerna är eniga om att det är viktigt att tänka 

på vad som publiceras på Facebooksidan. De är noggranna med vilka typer av bilder de väljer 

att dela med sig av och poängterar att det inte ska förekomma bilder där barnen är lättklädda, 

exempelvis från aktiviteter i vattenrummet. Där riktas istället fokus mot aktiviteten och 

barnens görande och på dessa bilder kan någon enstaka hand eller fot synas på bild: “Därför 

är vi noga med vattenrumsbilder, att vi inte lägger ut kroppsbilder, utan mer på händer. Det är 

viktigt att man tänker till” (P3). 

Pedagogerna har efter kritik från föräldrarna angående antalet medlemmar på Facebooksidan, 

sett över inställningar och medlemmar. Detta för att det tidigare fanns många medlemmar 

utan någon direkt koppling till barnen eller förskolan, exempelvis förskolechefer och 

pedagoger från andra förskolor. Nu är det främst föräldrar och den närmaste familjen som 

finns med samt en del andra pedagoger och praktiserande lärarstudenter. Men även föräldrar 

till barn som nyligen slutat på förskolan finns kvar på Facebooksidan. Pedagogerna uppger att 

de är noggranna med vilka de godkänner och att de vid en vänförfrågan, alltid skriver och 

frågar vem personen är. Det är viktigt att tänka på vilka som får gå med i gruppen, så att inte 

någon obehörig får tillgång till sidan, vilket förtydligas genom följande citat från 

pedagogerna: “Vi upplever att föräldrarna känner sig trygga, för att vi är noggranna med allt 

och vilka som följer oss på Facebook, för det får inte vara vem som helst” (P1) samt “Vi 

bjuder inte in lika mycket folk som vi gjorde tidigare, för att inte alla ska ha tillgång till sidan. 

Vi måste tänka på barnens integritet” (P3). En tredje pedagog lyfter dialogen de haft med 

föräldrarna: 

I början var det lite diskussioner om vilka bilder vi sätter ut, hur vi ska 

publicera och tänka kring inlägg, hur öppen sidan ska vara och vilka som ska 

få följa. Nu är föräldrarna nöjda och ger uttryck för att vi ska fortsätta som vi 

gör nu (P2). 

4.2 Föräldrarnas perspektiv 

När det gäller föräldrarnas erfarenheter av samverkan i förskolan framträder två kategorier; 

den dagliga dialogen samt delaktighet och engagemang. Ur deras perspektiv på Facebook 

som samverkansform identifierades tre kategorier; integritetens betydelse, både inblick och 

närvaro samt envägskommunikation med vidare verkan.  

4.2.1 Samverkan 

Föräldrarna uttrycker att de erbjuds olika möjligheter till samverkan och att de är nöjda med 

den samverkan som pågår. 

Den dagliga dialogen  

Utifrån det insamlade datamaterialet kunde vi urskilja att föräldrarna överlag är nöjda med 

den samverkan som pågår mellan dem och pedagogerna. Föräldrarna upplever att 

pedagogerna bjuder in och ger dem möjlighet att vara med och påverka verksamheten på olika 
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sätt. Pedagogerna upplevs ha en öppen syn, vilket föräldrarna anser vara positivt då “De är 

öppna för nya idéer och förändringar” (F5). En förälder uttrycker följande: 

Jag känner att det är en öppen syn på förskolan, det behöver inte vara som 

det alltid varit. Här känns det öppet och man kan ha en dialog. Det känns 

som att de lyssnar och om man kommer med förslag försöker pedagogerna 

se över om det finns resurser för att det ska kunna genomföras osv. Jag 

tycker att pedagogerna verkar vara lyhörda (F3). 

Föräldrarna upplever att pedagogerna skapar möjligheter för samverkan i olika former och att 

de verkligen vill veta vad föräldrarna tycker och tänker: “Ja, nog tycker jag att man får vara 

med och tycka till. Pedagogerna är oftast måna om och vill gärna veta vad vi föräldrar tycker 

och tänker” (F4). En annan förälder uttrycker: “Det är viktigt att man är lyhörd för varandra, 

ett samarbete är ett givande och tagande” (F2). 

Den dagliga dialogen är något som uppskattas och anses vara betydelsefull, föräldrarna 

påpekar att de blir informerade både muntligt och skriftligt. Föräldrarna uttrycker att dialogen 

oftast handlar om omvårdnadsbiten och att de är intresserade av att veta hur dagen har varit 

och tar emot information från förskollärarna. De uttrycker även ett intresse för det 

pedagogiska arbetet och vad barnen gör under dagarna, för att kunna fortsätta med något 

liknande hemma. Föräldrarna menar att de även delger viss information till pedagogerna i de 

dagliga dialogerna. En förälder uttrycker sig på följande sätt: “På morgonen tänker jag att det 

är mer att man informerar och på eftermiddagen får man tillbaka information, om vad som 

hänt under dagen” (F1). Två föräldrar förklarar: 

Jag vill veta om mitt barn har haft det bra på dagen, om det har varit något 

speciellt som har hänt. Sådant man kan tänka sig att barnet tar med sig hem 

först och främst. Men sen tycker jag det är roligt att veta vad de har jobbat 

med i projekten, så att man kanske kan fortsätta hemma. Man vill stimulera 

barnen litegrann själv också (F5). 

För det första får man mycket hemskickat till mejlen, vad som händer, vad 

de gör, vilka projekt de jobbar med och hur de tänker runt olika saker. När 

man kommer till förskolan är det alltid någon som tar emot och berättar om 

vad som hänt under dagen, man är hela tiden informerad och uppdaterad 

(F3). 

Delaktighet och engagemang  

Föräldrarna uttrycker att de känner sig delaktiga i förskolans verksamhet och poängterar att 

engagemang från deras sida är nyckeln till ett fungerande samarbete. De menar dock att 

tidsbrist kan vara en faktor som gör det svårare för dem att vara engagerade, trots att de gärna 

vill vara mer engagerade och delaktiga i verksamheten. Detta för att de i samarbete med 

pedagogerna vill kunna stötta barnens utveckling på bästa sätt. Föräldrarna poängterar att: 

“Som förälder kan man bli delaktig, men man måste ta eget initiativ” (F1). En annan förälder 

poängterar att: “Det är ju tidsbrist som gör att man som förälder kanske inte är så engagerad, 

man hade ju kunnat vara mer engagerad” (F5). 
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4.2.2 Facebook som samverkansform 

Föräldrarna är positivt inställda till förskolans Facebookanvändning och menar att det 

fungerar som ett komplement till den dagliga dialogen de har med pedagogerna. 

Integritetens betydelse  

Under intervjuerna framkom det att majoriteten av föräldrarna redan från början var väldigt 

positiva till användandet av Facebook i förskolan. De uppgav att de fått information om 

Facebooksidan och att de själva fått bestämma om det vill att deras barn ska förekomma på 

bilderna som publiceras. Några föräldrar var dock lite tveksamma till användningen av 

Facebook i förskolan och det framkom att en del föräldrar ifrågasatt hur Facebooksidan skulle 

fungera. Dessa funderingar handlade om sekretessinställningar och olika funktioner, antalet 

medlemmar och vilka som blir godkända som vänner till förskolan. Detta handlade främst om 

rädslan för vem som skulle kunna ta del av innehållet. Vid intervjuerna uttrycker föräldrarna 

dock att det snabbt vändes till något positivt, då pedagogerna tog till sig av deras åsikter och 

att de fick information om hur sidan skulle användas och vilka som skulle få tillgång till den. 

Vid intervjuerna framkom att föräldrarna var positiva men även att det fortfarande fanns lite 

tveksamheter. En förälder uttryckte även en medvetenhet om att bilderna som publiceras kan 

synas även för obehöriga: “För det är ju ändå så att, om någon kommenterar en bild så kan det 

vara så att andra som känner den personen ser bilden i sitt flöde” (F3). Föräldrarna uppger att 

de idag är nöjda med hur pedagogerna sköter sidan och de uppskattar att det publiceras bilder 

på alla barn. Tre föräldrar uttrycker följande kring barnens integritet: 

De är jätteduktiga på att ta bilder på alla barnen. Det är aldrig något barn 

som kanske får vara med mer på bilderna, utan alla är verkligen med. Så 

länge föräldrarna har gett sitt godkännande, tycker jag det är jätte bra (F4). 

Då Facebooksidan är sluten känner man sig trygg med hur det fungerar. Jag 

tror inte att jag hade velat ha en helt öppen sida så att alla kan gå och se på 

bilderna. Det känns ganska bra att den är begränsad (F5). 

Vi har inte märkt av några nackdelar. Men det kan ju vara det där om 

bilderna skulle kunna användas på fel sätt, att någon skulle kunna ta dem. 

Men det är genomtänkta bilder som läggs ut. Så det är inget jag oroar mig 

för (F2). 

Både inblick och närvaro  

Föräldrarna anser att det är en trygghet att kunna se vad deras barn gör med hjälp av bilderna 

som publiceras på Facebooksidan. De nämner främst att det är en extra trygghet vid 

inskolningen, då både barn och förälder kan känna en viss i det nya. 

Första dagarna när man lämnar barnet på förskolan, funderar man över vad 

de egentligen gör där. Men på bilderna kan man se att barnet leker med 

andra och då blir man som förälder lugnare. På det sättet är det jättebra (F1). 

Föräldrarna menar även att de får en större inblick i barnens vardag tack vare den nästintill 

dagliga uppdateringen i form av både text och bild. En förälder jämför hur förskolan är idag 
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och hur den var innan Facebooksidan och påpekar att: “Förut var man tvungen att prata med 

pedagogerna för att veta vad barnen gjort. De berättar nu också, men man får en helt annan 

inlevelse med alla bilderna" (F4). Medan en annan förälder uttrycker viss misstänksamhet mot 

att “man kanske inte alltid får en helt sann bild av vardagen på förskolan via Facebook och 

man kanske tror att barnen stimuleras och utvecklas hur mycket som helst och att de har det 

så otroligt bra hela tiden” (F5). Föräldrarna uttrycker även att de får ta del av verksamheten på 

nära håll och uppleva delar av det som barnen är med om under dagen, vilket de inte hade 

samma möjlighet till innan förskolan började använda Facebook. Föräldrarna uttrycker sig på 

följande sätt: “Jag upplever att jag har än mer koll på vad mitt barn gör. Jag får som ut mer 

nu, än vad jag fick då mina äldre barn gick på förskolan och Facebooksidan inte fanns” (F4) 

samt: 

Det är en insikt man inte hade förr i världen. Man kanske undrar hur det gick 

idag, undrar vad de egentligen gör där på förskolan. Nu får man se vad 

barnen gör. Det är unikt, att man får vara där med dem, så det känns roligt 

(F3). 

Envägskommunikation med vidare verkan  

Föräldrarna är positivt inställda till Facebook som kommunikationsform och menar att det 

fungerar som ett bra komplement till den dagliga dialogen. De uttrycker att de via Facebook 

främst får en inblick i verksamheten och vad barnen gör, men även allmän information och 

påminnelser kring exempelvis föräldramöten eller annat som är på gång. Till största del är det 

pedagogerna som publicerar inlägg och en del föräldrar upplever att det främst fungerar som 

en envägskommunikation, med ett ständigt flöde av information och uppdatering i olika 

former. Föräldrarna lyfter även att det finns möjlighet att kommunicera med andra föräldrar 

och att funktionerna på Facebook öppnar upp för att kommunicera med pedagogerna på 

förskolan, både genom kommentarer och privata meddelanden. Även om föräldrarna upplever 

att det till största del är en envägskommunikation, så känner de ändå att de kan kommentera 

och göra egna inlägg ibland. “Det är egentligen envägskommunikation, ibland kommenterar 

man, men oftast är det ju att man får ett flöde av information och uppdatering” (F3). En av de 

andra föräldrarna understryker uppskattningen när det gäller enkelheten i kommunikationen, 

som i sig inte behöver vara särskilt omfattande: 

Du kan skicka ett meddelande och det kommer upp direkt, så kan man ha en 

dialog där också. Ibland har man kanske glömt att säga något kring barnets 

tider, ja men då är det smidigt att gå in på Facebook, skriva och skicka iväg 

ett meddelande (F4). 

En del föräldrar framhåller även att bilderna från förskolans Facebooksida berikar 

kommunikationen mellan dem och barnen: “Det är ju inte alltid barnen berättar själv vad de 

gjort å då är det ju kul att kunna titta på bilderna och ta upp det tillsammans med de” (F5). 

Med hjälp av bilderna kan barnen återberätta och föräldrarna upplever att de har bättre koll på 

vad barnen gör under dagarna, vilket även kan öppna upp för kommunikation emellan dem. 

En annan förälder lyfter fördelarna: 
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Facebook har varit ett bra verktyg där vi kan följa vårat barn under en dag, 

men också när vi ska kommunicera om dagen som varit. Att återberätta vad 

som har hänt på förskolan är inte alltid så lätt. Då har vi kunnat ta fram 

Facebook och visa, här är ju du, vad gjorde du här och på så vis använda oss 

av bilderna i kommunikationen (F2). 

Föräldrarna nämner även fördelarna med Facebookanvändningen i förhållande till 

kommunikationen med pedagogerna: “Facebook hjälper med att berätta en del, för 

pedagogerna hinner ju inte med att säga allt till föräldrarna. För man delger det absolut 

viktigaste när man ses i hallen” (F2). En annan förälder belyser även möjligheten till 

kommunikation med andra föräldrar: 

Att man kan se vad barnen gör under dagarna, det är en stor fördel och om 

man glömmer något så kan man skriva på Facebooksidan. Eller 

kommunicera med andra föräldrar. Men till största del är det att man kan se 

vad barnen gör under dagen (F1). 

4.2 Observation av förskolans Facebook 

Förskolans Facebooksida hade vid observationstillfället totalt 95 medlemmar, inklusive oss 

två. Det fanns totalt 81 inlägg publicerade under november månad. Dessa sorterades utifrån 

pedagogernas respektive föräldrarnas publiceringar. Från pedagogernas sida kunde två sorter 

av inlägg urskiljas. Det var inlägg med skriftlig information av olika slag och inlägg med 

bilder och filmklipp. Bland inläggen från föräldrarna kunde vi se att de både handlande om 

information riktat till andra föräldrar och inlägg vars innehåll riktade sig mer mot förskolan. 

4.2.1 Pedagogernas aktivitet 

Utifrån observationen av flödet på förskolans Facebooksida kunde vi se att pedagogerna stod 

för 75 av totalt 81 inlägg. Den skriftliga kommunikationen i pedagogernas publicerade inlägg 

bestod av påminnelser om kommande aktiviteter (2 st.), efterlysningar rörande material till 

förskolan (2 st.) och inbjudningar till föreställningar och jul-aktiviteter på förskolan (3 st.). 

Vår analys visar att pedagogerna till största del visar upp verksamheten på Facebooksidan, det 

vill säga vad pedagogerna och barnen gör under dagarna i form av bilder med beskrivande 

text. Pedagogerna skriver inte ut barnens namn, men deras ansikten syns på de flesta bilderna. 

Förutom på bilderna från vattenrummet där endast händer eller fötter förekommer. Vi 

uppmärksammade att pedagogerna publicerar bilder på alla barn och att det ofta är grupper av 

olika barn som förekommer på dessa, men vi kunde även se bilder där barnen fotograferats 

enskilt.  

Vi kunde urskilja två kategorier av inlägg, vilket presenteras i nedanstående cirkeldiagram, se 

figur 2. Den första kategorin utgjordes av vardagliga aktiviteter med bilder och filmklipp, 

bland dessa inlägg (48 st.) fanns bilder från barnens födelsedagsfirande (2 st.), teaterbesök 

och besök av tidigare förskolebarn och pedagoger (4 st.), utelek (6 st.), kreativt skapande i 

olika former (18 st.), vattenlek (2 st.), lek och utforskande med en surfplatta (3 st.), 

inomhusaktiviteter (5 st.) samt filmklipp på dans och rörelse (8 st.).  
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Den andra kategorin innehöll bilder från projektrelaterade aktiviteter där inläggen (20 st.) 

visar projektets arbetsgång och de olika gruppernas arbeten. Pedagogerna kallar de tre olika 

grupperna för yngsta, mellan och äldsta gruppen. Bland inläggen (6 st.) från den yngsta 

gruppen kunde vi inte urskilja något specifikt projektområde, utan det handlade om 

utforskande och utvecklande lärandeaktiviteter för barnen både inom- och utomhus. Inläggen 

från mellangruppen handlade om deras projektarbete kring fåglar där barnen studerar och 

målar fåglar (4 st.). Bland den äldsta gruppens inlägg (10 st.) kunde vi se att det pågående 

projektarbetet handlade om brunnar och vad som kan finnas i brunnarna. Det är bilder från 

barnens utforskande och reflekterande i form av skapande aktiviteter. Utöver de publicerade 

inläggen på Facebooksidan är pedagogerna även aktiva genom att kommentera och gilla både 

sina egna inlägg och det föräldrarna publicerar.  

 

Figur 2: Illustration av resultatet från observationen av pedagogernas inlägg. 

4.2.2 Föräldrarnas aktivitet 

Föräldrarna stod för 6 inlägg bland de totalt 81 publicerade inläggen på Facebooksidan under 

den observerade månaden. Vi kunde urskilja inlägg som handlade om förslag på aktiviteter i 

form av julpyssel (2 st.). Det fanns även ett inlägg i form av en efterlysning av information 

kring eventuella allergier inför en julfest (1 st.). Föräldrarna delade även med sig av bilder 

från sin vardag tillsammans med barnen, vilket synliggjordes med bilder och text från 

utlandsresor eller andra upplevelser (3 st.). Utöver de publicerade inläggen på Facebooksidan 

är föräldrarna även aktiva genom att kommentera och gilla både sina egna eller andra 

föräldrars inlägg och det pedagogerna publicerar. 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras först studiens metod och tillförlitlighet. Sedan följer 

resultatdiskussionen som presenteras utifrån resultatets kategorier.  Därefter presenteras våra 

egna slutsatser och avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Studien grundar sig på totalt nio kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger och fem föräldrar 

samt observationer av en månads samlade inlägg på förskolans Facebooksida. Valet av 

individuella intervjuer var inte ett självklart val från början, utan vi hade tankar om att 

genomföra fokusgruppssamtal. Detta valdes dock bort, delvis på grund av den korta 

tidsperioden vi hade till förfoga för att planera, samla in och analysera datamaterialet. En 

annan anledning var de nackdelar som vi kunde se, då fokusgruppssamtalen skulle ha 

genomförts under en eftermiddag eller kväll, vilket antogs skulle medföra svårigheter för en 

del pedagoger och föräldrar att kunna delta. Vår tanke med studien var redan från början att 

undersöka pedagogernas och föräldrarnas uppfattningar kring Facebookanvändningen i 

förskolan. Vid ett fokusgruppsamtal skulle en risk kunna vara att deltagarna inte får lika stort 

talutrymme eller att en otrygghet för att uttrycka sina åsikter inför en större grupp skulle 

kunna uppstå (Dahlin-Ivanoff, 2015).  

Valet föll slutligen på att genomföra enskilda kvalitativa intervjuer för att kunna synliggöra 

både pedagogernas och föräldrarnas perspektiv. Vi gjorde ett medvetet val att inte delge 

intervjufrågorna i förväg, detta för att vi ville få deltagarnas spontana svar vid 

intervjutillfället. De flesta intervjuerna genomfördes i förskolans lokaler och eftersom att alla 

intervjuer inte var inplanerade i förväg medförde det att vi fångade en del föräldrar och 

pedagoger i farten. På grund av att intervjupersonerna inte fick ta del av intervjufrågorna i 

förväg, kan det ha bidragit till att svaren inte var så reflekterande som de kanske skulle ha 

kunnat vara. Eftersom att alla intervjuer inte var inplanerade bidrog det till att en del av 

intervjuerna påskyndades på grund av tidsbrist och att det inte fanns något större utrymme för 

att ställa följdfrågor. De inspelade intervjuerna var däremot en stor fördel då de gav oss 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom ljudinspelningarna flera gånger samt transkribera 

materialet (Bjørndal, 2005). Det hade varit omöjligt att hinna anteckna allt under intervjuerna. 

Med de transkriberade intervjuerna har vi kunnat stärka vårt resultat med hjälp av citat från 

deltagarna. 

Det var en styrka för oss att även använda observation som datainsamlingsmetod. Fördelen 

med att kombinera olika datainsamlingsmetoder är att man kan få syn på något som inte 

framkommit tidigare eller få en större förståelse kring något. En observation kan antingen 

stärka eller försvaga det som tidigare framkommit. Styrkan med att observera Facebooksidan 

var att vi utifrån våra perspektiv kunde bilda oss en uppfattning om hur sidan används av 

pedagogerna och föräldrarna. På så sätt kunde vi antingen stärka eller försvaga det faktiska 

resultat som framkom vid de kvalitativa intervjuerna.  
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5.1.1 Urval och etiska dilemman 

Vi är medvetna om att antalet deltagare kan ha påverkat resultatet och likaså att alla deltagare 

var kvinnor. Det faktum att det endast var kvinnor som deltog vid intervjuerna var inte något 

som vi själva valt, utan det var slumpen och intresset hos deltagarna som avgjorde det. Detta 

är något som kan ha påverkat resultatet och likaså det faktum att det visade sig att alla 

deltagare var positiva till Facebookanvändningen. Det fanns dock en viss oro över att 

innehållet på sidan kunde hamna i orätta händer. Men trots allt detta fanns det en 

överhängande positiv inställning till Facebooksidan. Vi är även medvetna om det faktum att 

vi båda deltog vid två av intervjutillfällena, kan ha ökat risken för att deltagarna skulle känna 

sig obekväma och utsatta. Detta var dock inte vår uppfattning och den främsta anledningen till 

att vi båda deltog var på grund av en osäkerhet kring den tekniska biten. 

Ur ett etiskt perspektiv var det viktigt för oss att deltagarna informerades om att deras 

medverkan i studien var frivillig och helt anonym. Föräldrarna och pedagogerna fick en 

förfrågan om deltagande i studien via Facebook och har själva kunnat välja om de ville 

medverka eller inte. Vid intervjuerna fick deltagarna muntlig information om de 

forskningsetiska principerna och inför observationen publicerade vi ett inlägg på 

Facebooksidan, där de fick information och möjlighet att komma med invändningar.  

Pedagogerna uttrycker att det är viktigt att tänka på vilka som får gå med i gruppen så att 

obehöriga inte får tillgång till den. För att vi skulle kunna observera Facebooksidan krävdes 

tillgång till sidan och vi blev tillagda av en pedagog. Vi är införstådda i att detta skulle kunna 

leda till ett etiskt dilemma hos förskollärarna, då rådande överenskommelser som beslutats 

tillsammans med föräldrarna kan ha brutits vid insläppet. Vi tror och hoppas att både föräldrar 

och pedagoger förstått att våra avsikter varit goda. Vi avser dock att lämna Facebooksidan då 

denna studie är slutförd, då det inte känns etiskt rätt att vara kvar eftersom vi inte har någon 

egentlig koppling till förskolan. 

5.1.2 Reliabilitet och validitet 

Vi anser att studiens kvalitativa intervjuundersökningar gav oss möjlighet att närma oss våra 

forskningsfrågor. Trots tidsbrist upplevde vi att deltagarna gav oss uppriktiga svar, vilket gav 

oss en förståelse för pedagogernas och föräldrarnas uppfattningar kring förskolans 

Facebooksida. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att hävda att resultatet av vår studie 

skulle vara giltigt i ett större sammanhang eller på en annan förskola med en annan grupp av 

föräldrar och pedagoger. Resultatet i den här studien gäller den här förskolan inklusive dess 

barn, pedagoger och föräldrar. Eftersom att vår studie utgår från en relativt liten grupp 

föräldrar och pedagoger, kan validiteten i studien inte anses vara hög i något större 

sammanhang. I efterhand anser vi att en högre validitet hade kunnat nås genom att intervjua 

ett större antal pedagoger och föräldrar, samt observera Facebooksidan under en längre 

period. Vi anser ändå att studiens reliabilitet är hög med tanke på vårt tillvägagångssätt där vi 

kombinerat två metoder, intervjuer och en observation. Med hjälp av observationen kunde vi 

stärka resultatet från intervjuerna. Vi har i metoden även utförligt beskrivit hur vi gått tillväga 

med undersökningen, vilket gör att det borde vara möjligt för en annan att göra en liknande 

studie. En hög reliabilitet och låg validitet betyder inte att studien inte är trovärdig (Patel & 
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Davidson, 2011; Gunnarson, 2002). Vi anser att vår studie är värd att ta till sig eftersom att 

den berör viktiga områden som har att göra med föräldrasamverkan och användningen av 

sociala medier i förskolan. 

5.2 Resultatdiskussion  

Vår teoretiska utgångspunkt i denna studie är symbolisk interaktionism, som utgår från 

människans sociala förmåga att kunna relatera till andra. Perspektivet kan enligt Trost och 

Levin (2010) användas för att studera hur människan fungerar i grupp och gruppen som en del 

av samhället. Med hjälp av perspektivets syn på nuet och definitionen av situationen, har vi 

försökt skapa en förståelse för den sociala interaktionen som sker på förskolans Facebooksida 

samt vad den har för betydelse för samverkansarbetet mellan pedagogerna och föräldrarna. 

Utifrån perspektivet kan vi konstatera att pedagogernas och föräldrarnas tidigare erfarenheter 

och kunskaper påverkar hur de uppfattar och definierar användandet av Facebook i förskolan. 

5.2.1 Facebook som arena för samverkan 

Av resultatet har det framkommit att både pedagogerna och föräldrarna anser att det är viktigt 

med ett fungerande samarbete och att den dagliga dialogen är betydelsefull. Pedagogerna 

försöker skapa möjligheter för föräldrarna att kunna bli delaktiga och få inflytande i 

verksamheten, vilket är en del i deras uppdrag kring samverkansarbetet (Skolverket, 2011a). 

Föräldrarna uttrycker en känsla av delaktighet och de uppskattar att de får möjligheter att vara 

med och påverka verksamheten och dess innehåll. Detta sker genom utvecklingssamtal, 

föräldramöten och även genom Facebooksidan, som är informella och formella 

samverkansformer enligt Sandberg och Vuorinen (2007). Samtliga personer som intervjuades 

var positiva till förskolans Facebooksida och de såg många fördelar med användandet. Det 

framkom även att en del av dem till en början var tveksamma till användandet av 

Facebooksidan. Den positiva bilden av Facebookanvändningen handlar främst om att 

föräldrarnas inblick förbättrats och att kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger samt 

mellan föräldrar och barn har utvecklats. Den tveksamhet som framkom berodde på oron över 

barnens integritet och vem som kunde ta del av innehållet. 

Det har skett en utveckling i arbetet med föräldrasamverkan, vilket syns bland de nyare 

informella samverkansformerna som exempelvis sociala medier. Tallberg Broman (2013) 

kallar detta för ett gränsöverskridande samarbete, som bland annat påverkats av samhällets 

demokratisering men även på grund av utvecklingen av de sociala medierna. Utifrån studiens 

resultat är vår uppfattning att verksamheten synliggörs på olika sätt både genom de informella 

och formella samverkansformerna, men att Facebook, är en bra samverkansarena, som bidrar 

till att föräldrarna får större inblick i barnens förskolevardag. Med hjälp av 

Facebookanvändningen har en ny dimension av samverkan vuxit fram. Idag lever vi i ett 

samhälle där de sociala medierna har fått en allt större inverkan på våra liv, vilket även berör 

förskolans verksamhet på olika sätt. Precis som Trost och Levin (2010) uttrycker, lever vi i 

nuet och det är något som förändras och uppstår i olika skepnader. I nuet hamnar vi ständigt i 

olika situationer som vi definierar eller omdefinierar på olika sätt. Utifrån Trost och Levins 

(2010) beskrivning av nuet och situationen, tolkar vi det som att pedagogernas och 
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föräldrarnas definition av Facebook som samverkansform, även påverkar deras synsätt kring 

Facebooksidans mening och innebörd.  

Under intervjuerna framkom det att pedagogernas främsta syfte med Facebooksidan är att visa 

upp sin verksamhet och vad barnen gör på förskolan. Utifrån observationen kunde vi 

konstatera att Facebooksidan främst används för att synliggöra verksamheten med bilder och 

filmklipp. Det förekommer även skriftliga inlägg med information riktat till föräldrarna. 

Sandberg och Vuorinen (2007) menar att fördelen med denna typ av skriftlig information är 

att den når alla föräldrar ungefär samtidigt. Under intervjuerna framkom det att en del av 

föräldrarna upplever att Facebooksidan främst fungerar som en envägskommunikation, där 

pedagogerna publicerar inlägg från verksamheten. Detta är något som även vi kunde se vid 

observationen av de publicerade inläggen. Föräldrarna uppfattas ha en mer tillbakadragen 

position och envägskommunikationen framträdde ganska tydligt då de flesta inlägg var gjorda 

av pedagogerna. Ett fåtal inlägg som publicerats av föräldrarna visar ändå att de till viss mån 

nyttjar möjligheten till att göra sig hörda. 

I linje med Sandberg och Vuorinen (2007) samt Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams 

(2014) är inkludering av föräldrarna och användning av nya metoder för samverkan viktigt för 

att förbättra samarbetet. Pedagogerna upplever att kommunikationen mellan dem och 

föräldrarna har förbättrats och att de har mer att prata om med varandra samt att föräldrarna 

vågar säga, tycka och tänka mer via Facebook. Detta visar på att Facebook kan gynna 

föräldrasamverkan. Bilderna på Facebooksidan berikar även den sociala interaktionen mellan 

föräldrarna och barnen. Föräldrarna uppger att barnen har lättare att kunna berätta om dagen 

som varit med hjälp av bilderna. Föräldrarna uttrycker även att det är lättare för dem att kunna 

sätta sig in i hur barnen tänker och känner, med hjälp av inblicken de fått i barnens vardag 

med hjälp av bilderna. Vår empatiförmåga är enligt Trost och Levin (2010) en förutsättning 

för att en social interaktion ska kunna ske. 

5.2.2 Facebookanvändningens hinder och möjligheter 

Både pedagogerna och föräldrarna är i överlag positiva till Facebooksidan, men under 

intervjuerna framkom även en del dilemman kring användningen. Dessa vill vi belysa för att 

visa på vilka hinder och möjligheter som kan följa med Facebookanvändningen i förskolan. 

Krav på medvetenhet och kunskap 

Barnens integritet var ett samtalsämne som framkom under alla intervjuer och detta är något 

som kan ses som ett hinder för användandet av Facebook i förskolan. Till största del handlade 

det om att pedagogerna och föräldrarna inte vill att vem som helst ska ha tillgång till 

innehållet på Facebooksidan. Det är viktigt att som pedagog ha ett etiskt förhållningssätt och 

visa hänsyn till både barnen och föräldrarna samt deras integritet. Vilket ligger i linje med 

Gren (2007) som framhåller att alla människor har samma rätt till sin integritet. Utvecklingen 

av den nya tekniken och användningen av den har medfört nya krav kring det etiska 

förhållningssättet i relation till barnens integritet (Svenning, 2011). Men även krav på att 

pedagogerna har kunskap om användarvillkor och sekretessinställningar vid användandet av 

ny teknik, för att inte barnens integritet ska fara illa. Precis som pedagogerna även konstaterat 

är det viktigt att vara noggrann med vad man publicerar och inte lämna ut känsliga bilder, 
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tillexempel från vattenrummet där barnen är lättklädda. Eftersom alla föräldrar vill se bilder 

på sina barn, är det bra att utifrån ett demokratiskt perspektiv ge alla barn samma utrymme. 

Detta för att det inte ska upplevas som att några barn prioriteras mer än andra, då förskolan är 

en plats för alla och pedagogernas uppgift är att se till alla barns behov och deras rättigheter 

(Markström & Simonsson, 2013). Det kan ibland vara så att pedagoger och föräldrar har olika 

uppfattningar om vad som är angeläget att rikta fokus mot i verksamheten. Detta kan påverka 

pedagogernas arbete, då de ställs inför ett dilemma över hur mycket inflytande föräldrarna ska 

ha över verksamheten. 

Kvarlevande material  

Facebookanvändningen i förskolan är en relativt ny företeelse både för pedagoger och 

föräldrar, vilket utmärks av en viss ovana, osäkerhet och omedvetenhet kring användningen. I 

dagens samhälle används sociala medier för att kommunicera med andra människor och 

sprida information. Trost och Levin (2010) anser att vi ständigt befinner oss i nuet, där i 

interagerar med symboler och definierar aktuella situationer i nuet. Vi ställer oss frågande om 

det är möjligt att identifiera nuet på Facebook, med tanke på den varaktighet som finns på 

sociala medier. En aspekt av Facebookanvändningen i förskolan rör det kvarlevande 

materialet, det vill säga alla bilder och den information som publiceras. Det som publiceras 

finns bevarat över tid och är därmed inte något som är föränderligt. Detta leder oss till 

problematiken kring bildernas varaktighet och hur detta kan påverka barnens integritet. 

Visserligen kan man avgränsa rummet och välja vilka som kan ta del av innehållet, men i linje 

med Tufekci (2008) kan man ställa sig frågan hur avgränsat rummet blir i ett längre 

tidsperspektiv. Detta med tanke på att antalet medlemmar på Facebooksidan stiger i takt med 

att nya barn och föräldrar börjar på förskolan, medan föräldrar till tidigare förskolebarn 

fortfarande är medlemmar. Vilket leder till att fler och fler får tillgång till innehållet på 

Facebooksidan. Är det då etiskt rätt med hänsyn till barnens integritet? Föräldrarna har 

informerats om hur bilderna ska användas i verksamheten och att det inte är tillåtet att kopiera 

och sprida bilderna. De har fått ge sitt godkännande om deras barn ska figurera på förskolans 

Facebooksida eller inte. Det blir därmed viktigt att reflektera över vad en underskrift på ett 

papper har för betydelse i ett större sammanhang. Det lämnar inga garantier på att bilderna 

inte kommer att spridas och eventuellt hamna i fel händer. Kanske skulle det vara mer 

lämpligt att fokusera på att publicera bilder på barnens görande och aktiviteter i förskolan, 

istället för att barnen ska vara i fokus. Då fokus istället ligger på aktiviteten skulle det 

innebära att barnet inte blir utsatt på samma sätt, om obehöriga skulle få tillgång till bilderna.  

Tidsbrist och utanförskap 

Bristen på tid och den vardagliga stressen kan vara en faktor som påverkar föräldrarnas 

engagemang och möjlighet i samverkansarbetet, Mörelius (2014) framhåller att detta kan 

bidra till en känsla av att inte räcka till. Föräldrarna uttrycker att engagemang är nyckeln till 

ett lyckat samarbete mellan dem och pedagogerna, men de upplever att tiden inte alltid räcker 

till. Det är viktigt att alla föräldrar får samma möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande 

i verksamheten. Det finns föräldrar som inte använder Facebook, det blir därmed viktigt att ta 

hänsyn till alla föräldrar och deras förutsättningar. Risken är annars, enligt Davis (2014) att de 

kan hamna i ett slags utanförskap om all kommunikation endast eller till största del skulle ske 
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via Facebook. Det blir därmed viktigt att Facebook ses som ett komplement till övriga 

samverkansformer. 

En annan aspekt gällande den nya samverkansformen som Facebook faktiskt utgör, gäller 

populariteten bland de olika sociala medierna. Kanske finns det någon annan form som 

lämpar sig bättre och tilltalar föräldrarna mer, med tanke på att många av de nyblivna 

föräldrarna mer eller mindre är uppvuxna med sociala medier. Rapporten Svenskarna och 

internet visar dock att Facebook fortfarande är störst bland alla ålderskategorier och bland de 

olika sociala nätverken i Sverige (Findahl & Davidsson, 2015). Det har även visat sig att 

kvinnor använder och är mer aktiva i sociala medier än vad män är (Findahl, 2014). Ett 

samverkansarbete som bedrivs via sociala medier riskerar på så sätt att få implikationer för 

männens och pappornas delaktighet på lika villkor. 

Den nya uttrycksformens möjligheter  

Pedagogerna menar att Facebook är ett enkelt verktyg att använda i samverkansarbetet och att 

det inte är så tidskrävande som man kan tro. Facebook ger dem möjlighet att påminna och 

informera föräldrarna, men även skicka privata meddelanden och bilder till föräldrarna. 

Pedagogerna upplever att gensvaret från föräldrarna är bättre på Facebooksidan än via mejl. 

Vi ställer oss frågande till om den dagliga kommunikationen i tamburen har flyttat ut på 

Facebook. Utifrån studiens resultat tolkar vi att både föräldrarna och pedagogerna upplever att 

det är viktigt att ha en fungerande dialog och samverkan även vid sidan av Facebook. De 

uppskattar den dagliga dialogen och upplever att den har blivit rikare på många sätt med hjälp 

av samverkansarbetet som sker via Facebook. Vi tolkar det som att det är viktigt att se 

Facebook som ett komplement till övriga samverkansformer. Eftersom det inte är en 

självklarhet att alla föräldrar använder Facebook och att de inte går miste om viktig 

information. En kombination av dessa kan bidra till ökad insikt och förbättrad samverkan. 

Föräldrarna uttrycker att bilderna som pedagogerna publicerar medför en trygghet för dem, 

eftersom att de kan se vad barnen gör under dagen. Att kunna ta del av verksamheten på nära 

håll ger föräldrarna en bättre förståelse för vad barnen gör under dagarna men även för 

verksamheten som helhet. Bilderna ger även barnen möjlighet att berätta om sin dag. Vilket 

kan bidra till att barnens språkutveckling förbättras men även den sociala interaktionen mellan 

barnen och föräldrarna. Tallberg Broman (2013) anser att ett fungerande samarbete har en stor 

betydelse för barnens utveckling och lärande. Genom att föräldrarna har en större inblick i 

vad barnen gör, kan de även fortsätta det pedagogiska arbetet hemifrån. Det framkommer 

även att föräldrarna upplever en förändrad insyn i verksamheten som de menar inte var möjlig 

innan Facebooksidan började användas. Vi tänker oss dessutom att Facebook kan komma att 

fungera som en möjlig kanal för andra pedagogers och förskolechefers djupare inblick i den 

dagliga verksamheten. 

5.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis poängterar både pedagoger och föräldrar de många fördelarna som följer 

med förskolans Facebooksida och dess funktion som samverkansform. De uttrycker att det är 

ett smidigt och bra komplement till den dagliga dialogen som ger föräldrarna en större inblick 

i barnens vardag. Även vid användandet av Facebook i förskolan kan olika dilemman uppstå 
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rörande barns integritet, vem som ska ha tillgång till innehållet samt problematik kring 

innehållets varaktighet över tid. Vår slutsats är att Facebook kan vara ett berikande verktyg 

med många möjligheter för samverkansarbetet i förskolan. Vi anser att det är viktigt att vara 

medveten om vilka etiska och tekniska dilemman som kan uppstå i och med användandet. Det 

krävs ett reflekterande och gemensamt förhållningssätt inom arbetslaget samt att pedagogerna 

etablerar en dialog med föräldrarna och i samverkan med dem fastställer riktlinjer för sociala 

mediers användning och innehåll i förskolan. 
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5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Våra förslag till fortsatt forskning är att jämföra upplevelserna av samverkansarbetet på en 

förskola som använder Facebook och en förskola som inte använder Facebook i 

verksamheten. Det skulle även vara intressant att göra en fördjupad studie om föräldrars 

förhållningssätt till varaktigheten i förskolans sociala medier och rummens föränderliga 

publik över tid. En annan aspekt som kan vara intressant att studera är hur männen upplever 

sociala medier som samverkansform i förskolan. 
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