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Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers erfarenheter av sociala medier som verktyg i 
samverkan med vårdnadshavare. Då det var pedagogernas upplevelser och erfarenheter som 
eftersöktes i studien utgick studien ifrån hermeneutisk fenomenologi där vår egen 
förförståelse om fenomenet ingått.  Studien grundade sig i en kvalitativ metod, där samtal 
fördes med elva pedagoger i norra Sverige, för att få ta del av deras upplevelser.  Resultatet 
visade på att sociala medier som samverkansform främst användes som informationsväg av 
pedagogerna. Vårdnadshavarna lämnade inte digital respons på det publicerade innehållet och 
det skapade en aningslös trygghet för pedagogerna eftersom de inte kunde veta vilka som tagit 
del av innehållet. Pedagogerna uttryckte dock erfarenheter av att använda kompletterande 
samverkansformer där vårdnadshavarna återkopplade till vad de har kunnat se på de sociala 
medierna. Det möjliggjorde en vidgad delaktighet. Pedagogernas kompetens och verktygens 
egenskaper påverkade förskolans användning av den digitala samverkansformen, när det 
gäller i vilken utsträckning det publicerades såväl som kvalitén på det publicerade innehållet. 
Därför blev det en spiral där olika aspekter påverkade varandra. Det fanns en oklarhet ifråga 
om tillgång och samtycke vid exponering. I resultatet framkom det även att det är av 
betydelse för hur pedagoger väljer att informera vårdnadshavare om plattformen, för att 
möjliggöra sociala mediers användning som samverkansform. 

 

Nyckelord: delaktighet, förskolan, pedagogens roll, samverkan, sociala medier 

  



 
 

Förord 
Vi vill börja med att tacka de pedagoger som ställt upp och medverkat, utan er hade vi inte 
kunna möjliggöra denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare, Niclas 
Ekberg, som har gett oss feedback och stöd under arbetets gång. Det har varit givande och 
betydelsefullt för oss! Till sist vill vi tacka varandra, för ett gott samarbete och där vi har 
kompletterat varandra bra. Stödet vi har fått av varandra har varit ovärderligt i denna 
spännande och roliga process, som den här studien har varit. Vi är även tacksamma över att vi 
får avsluta studierna tillsammans. Vi hoppas att studien ska kunna bidra till att öppna upp 
ytterligare tankar hur de sociala medierna kan integreras i förskolans verksamhet.  
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1. Inledning 
Skolverket (2016a) beskriver att digitaliseringen kommer ta stor plats i framtiden och på 
grund av det ska den digitala kompetensen stärkas i de olika skolformerna. Stigsdotter (2014) 
framhåller att den digitala utvecklingen ger förutsättningar för att vi kan kommunicera med 
varandra digitalt. Lättillgängligheten till de digitala verktygen ger på så sätt upphov till nya 
former av digitalt samspel, inte minst i förskolan. Kyrk Seger (2014) betonar vikten av att de 
digitala verktygen integreras och blir en naturlig del i förskolans verksamhet. Detta för att 
kunna följa med och utvecklas i takt med samhället och även utnyttja fördelarna som de 
digitala verktygen erbjuder.  

Den digitala utvecklingen har inte bara inneburit att sociala medier har blivit lättillgängliga 
utan också har kommit att få en betydande roll i dagens samhälle (Olsson, 2017a). I de sociala 
medierna finns det möjligheter för de som publicerar innehåll, och de som tar del av 
innehållet att kunna kommunicera och samspela med varandra. Om förskolor väljer att 
använda sociala medier vid samverkan med vårdnadshavare skapas det därmed möjligheter 
för vårdnadshavarna att ta del av verksamhetens innehåll. Möjligheten att kunna kommentera 
det publicerade innehållet skapar också förutsättningar för vårdnadshavarana att kunna bli mer 
delaktiga (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Därför är det av vikt att de verksamma har digital 
kompetens för att kunna använda sig av digitala verktyg och sociala medier (Parnell & 
Bartlett, 2012). 

Få studier har undersökt sociala medier som samverkansform med vårdnadshavare i 
förskolan, och vi har upplevt att sociala medier inte används i den utsträckning och på de sätt 
som vi har kommit att förvänta oss. Den tidigare forskningen visar på att sociala medier 
skapar möjligheter för en digital tvåvägskommunikation och där ser vi möjligheterna men 
också utmaningarna, med användningen av tekniken i förskolans verksamhet. Därför blev vi 
intresserade av att undersöka de upplevelser pedagoger har av användande av sociala medier i 
samverkan med vårdnadshavare i förskolan. Vi blev även intresserad av att undersöka den 
oreflekterade maktpositionen, som Lindgren (2016) beskriver, vilken kan uppstå med 
användandet av sociala medier i förhållande till etik och integritet. I den här studien avser vi 
sociala medier som ett samlingsnamn för webbaserade plattformar såsom Facebook, 
Instagram och bloggar. Med pedagoger avses i denna studie alla verksamma pedagoger i 
förskolan som använder sociala medier, eftersom olika befattningar inte är relevant för denna 
studie.  

1.1 Arbetsfördelning 

Då vi bor på samma ort har vi kunnat bearbeta all litteratur tillsammans och därför också 
kunnat skriva arbetet i ett gemensamt dokument. De samtal som utfördes för att samla in 
material till studien har även de genomförts tillsammans. Vi delar därmed lika mycket ansvar 
för samtliga delar i studien.  
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2. Syfte 
Studiens syfte är att beskriva och diskutera pedagogers erfarenheter av sociala medier som 
verktyg i samverkan med vårdnadshavare. 

2.1 Forskningsfrågor 

Hur använder pedagoger sociala medier som verktyg i samverkan med vårdnadshavare? 

Vilka möjligheter och utmaningar följer med användningen av sociala medier för samverkan?  

Vilka maktperspektiv kommer till uttryck i arbetet med sociala medier som samverkansform?  
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3. Bakgrund 
Inledande i bakgrunden beskrivs hur det digitala samhället har utvecklats, och därmed även 
hur de sociala medierna har blivit en del av vår vardag. Detta för att definiera begreppen innan 
dessa förklaras ytterligare tillsammans med annan tidigare forskning. Bakgrunden har som 
avsikt att belysa pedagogens roll i samverkan med vårdnadshavare och vilka 
maktförhållanden som kan uppstå där pedagoger använder sociala medier som verktyg i 
samverkan med vårdnadshavare. I och med det bör det tillkomma etiska ställningstaganden att 
ta i beaktning i den pedagogiska rollen. 

3.1 Digitaliserat samhälle  

Skolverket (2016a) framhåller att digitaliseringen är i ständig utveckling och utgör en central 
del av vår framtid. I och med det blir den digitala kompetensen av betydelse. Danielsson och 
Sommansson (2014) konstaterar att i dagens samhälle växer barn upp i föräldrarnas och 
förskolans medievärld, och detta har utvecklats de senaste fem åren. Även användandet av 
mobila digitala verktyg har ökat avsevärt i och med den ökade tillgängligheten, som medför 
användning överallt och närsomhelst. Stigsdotter (2014) förklarar att vi idag lever i ett 
samhälle där utvecklingen går fort framåt och denna utveckling går allt snabbare. Det är 
lättare än någonsin att kommunicera med varandra via digitala verktyg så som datorer, 
smartphones och lärplattor. Verktygen bjuder in till en arena av kommunikation som är 
lättillgänglig, en arena som förskolan kan ha stora fördelar i att använda sig av. Genom att 
använda sig av de digitala verktygen i förskolan kan arbetet med kommunikation och samspel 
utvecklas och fördjupas. Kyrk Seger (2014) framhåller vikten av att den digitala tekniken blir 
till en naturlig del i förskolans verksamhet på grund av verktygens betydelse för samhällets 
utveckling och de fördelar som de för med sig. 

3.1.1 Sociala medier  

Cartner och Hallas (2017) förklarar att sociala medier har öppnat upp nya möjligheter till att 
kunna dela information mellan varandra. Användningen av begreppet sociala medier har ökat 
avsevärt de senaste 10 åren, enligt Olsson (2017a) och Hogan och Quan-Haase (2010). 
Begreppet innefattar att användarna kan använda tekniken som en plattform för både 
identitetsskapande och utbyte av information med varandra. Även Andersson (2017) förklarar 
begreppet sociala medier som nätverksbaserade plattformar där användaren själv producerar 
innehållet. Olsson (2017a) för fram att 90 procent av Sveriges invånare använder internet och 
att en stor del av dessa använder Facebook, vilket är ett socialt nätverk. Facebook beskrivs 
vara som den sociala medieaktör med störst antal användare, men även andra sociala medier 
används ofta i vardagen (ibid.). Facebook som ett socialt nätverk, ger användaren möjligheter 
att dela bilder och filmer och texter med andra, och genom detta umgås med andra 
(www.facebook-faq.se). Instagram är ett av de sociala medierna som spridit sig snabbt bland 
internetanvändarna, mellan 2013 och 2015 ökade antalet användare med 24 procent. 
Instagram ger användaren möjlighet att publicera fotografier och filmer (Olsson, 2017a). 
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Instagram har blivit en plats där användare marknadsför sig själva och en plats för att berätta 
sin historia genom att fånga och dela bilder och ord med andra (www.instagram.com). Olsson 
(2017a) framhåller att dessa två sociala medier är de mest framträdande sociala nätverken 
idag. Även bloggar räknas som sociala medier och fungerar som plattformar för interaktion 
kring publicerad kommunikation. Olsson (2017b) beskriver bloggen som ett nätverk som ger 
möjlighet till att uttrycka sig vilket öppnar upp för kommunikation från de som läser bloggen. 
Hogan och Quan-Haase (2010) beskriver sociala mediers utveckling. De lyfter bland annat 
fram begreppet curation i samband med användandet av sociala medier. Curation handlar om 
att rollen som användare av sociala medier alltmer ger upphov till den nya rollen att vara 
kurator, en utställare, som vill skapa ett innehåll som är både filtrerat och personligt. I 
kuratorsrollen vill utställaren skildra sitt innehåll på ett unikt sätt. Genom att fotografera och 
därmed dokumentera kan utställaren, via sociala medier, skapa digitala avtryck där fysiska 
platser blir synliggjorda som på ett museum eller galleri. Hogan och Quan-Haase lyfter även 
begreppet framing vid användandet av sociala medier. Framing handlar om att kunna rama in 
och visa upp innehåll som är nära knuten till användarens livsvärld. Med framing vill 
utställaren skapa referensramar för att tillsammans med andra få en gemensam förståelse för 
ett fenomen.  

3.2 Samverkan i olika former 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) innefattar pedagogens roll och ansvar att kontinuerligt 
samverka med barnens vårdnadshavare för att barnens utveckling ska främjas. Detta för att 
verksamheten ska få en helhetssyn på barnet och kunna utforma undervisning och arbetet med 
barnen så att de får bästa möjliga förutsättningar. Även i läroplan för förskolan, Lpfö98 
(Skolverket, 2016b) framhålls vikten av att arbetet i förskolans verksamhet sker i ett tillitsfullt 
nära samarbete med vårdnadshavare. För att skapa bästa förutsättningar för utveckling och 
lärande för alla barn i förskolan, ska förskolan och hemmet samverka. Det framkommer i 
Lpfö98:  

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt 
erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 
behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med 
hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 
främjas (Skolverket, 2016b, s. 5). 

I enlighet med det Lpfö98 (Skolverket, 2016b) och Skollagen (SFS 2010:800) beskriver, 
framhäver även Ylvén och Wilder (2014) att det utgör ett krav på att samverkan ska fungera. 
De verksamma i förskolan ansvarar över att informera vårdnadshavare om barnets tillvaro och 
utveckling. Den regelbundna informationen ska underlätta så att vårdnadshavarna får 
möjligheter till att bli delaktiga (ibid.). En samverkan mellan förskolan och hemmet som 
fungerar på ett bra sätt främjar barnets utveckling, vilket även betyder att när samverkan inte 
fungerar bra påverkar det barnets utveckling på ett negativt sätt (Ottosson, 2014).  
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3.2.1 Hinder och möjligheter i samverkan med vårdnadshavare 

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver några traditionella samverkansformer för att kunna 
kommunicera med vårdnadshavare. En av dessa är föräldramöten, där pedagogens roll handlar 
om att förmedla verksamhetens innehåll och målsättningar, och att föra samtal samt beskriva 
undervisningen och arbetet med barnen. Pedagogernas roll i samverkan handlar om att skapa 
trygga och goda relationer till vårdnadshavarna, för att barnen ska få bra förutsättningar och 
möjligheter till lärande och utveckling. Det är dock ett välkänt fenomen att inte alla 
vårdnadshavare väljer att delta på dessa möten (ibid.). 

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver även betydelsen av vilken form av samverkan 
pedagogerna väljer att använda sig av, då detta kommer att lägga grunden för hur relationerna 
till vårdnadshavarna kommer att se ut. De framhåller även att lärarna använder andra 
samverkansformer som exempelvis korta samtal om barnets vardag för att skapa en trygghet 
för vårdnadshavarna och barnet. Dock tror Jonsdottir och Nyberg att det korta samtal snarare 
kan upplevas som ytliga, och kan komma att behövas kompletteras med ytterligare former för 
samverkan. En annan form av samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare är 
utvecklingssamtal (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Tallberg Broman (2009) beskriver 
utvecklingssamtal som något som handlar om att göra bedömningar av det individuella barnet, 
i relation till hur ett idealt förskolebarn ska vara. Både Jonsdottir och Nyberg samt Tallberg 
Broman förklarar att utvecklingssamtal oftast handlar om att lyfta det som fungerar bra eller 
mindre bra för barnet.  

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver att lärare i förskolan upplever att användningen av 
digitala plattformar för samverkan skapar möjligheter för ett större engagemang i 
verksamheten och dess arbete med barnen. Vårdnadshavarna får större möjlighet att bli mer 
involverade i verksamheten och arbetet med barnen, vilket ökar vårdnadshavarnas delaktighet 
och inflytande.  Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016b) framhåller vikten av att 
vårdnadshavarna ska få möjligheter till att påverka verksamheten. Som tidigare nämnt har 
Olsson (2017a) visat på hur de som publicerar innehåll på de sociala medierna och de som i 
sin tur tar del av detta kan kommunicera och påverka varandra. Jonsdottir och Nyberg (2013) 
förklarar att det gör att pedagogerna i sin roll skapar möjligheter för vårdnadshavarna att 
kunna få en inblick i barnens vardag på förskolan. Denna form av kommunikation och 
samverkan bidrar till en delaktighet och inflytande för vårdnadshavarna (ibid.). 

Parnell och Bartlett (2012) har ett tydligt kompetensfokus när de undersöker lärares 
användning av digitala verktyg för pedagogisk dokumentation. Genom att lärare har digital 
kompetens kommer de kunna använda digitala verktyg i det dagliga arbetet i verksamheten. 
Parnell och Bartlett beskriver kort om hur dessa dokumentationer kan publiceras på sociala 
medier, så vårdnadshavare får ta del av dessa dokumentationer. Genom att pedagogen skapar 
denna typ av samverkan, erbjuds vårdnadshavare en inblick i deras barns utveckling och 
lärande. Därför kan digitala verktyg ses som värdefulla för att kunna stärka relationen mellan 
verksamheten och hemmet. Parnell och Bartlett hävdar att blogginlägg kan hjälpa 
vårdnadshavare att återkoppla till det som hänt under barnens dag i förskolan, vilket öppnar 
upp för samtal. Barnen får reflektera och berätta om vad de lärt sig och vad de upplevt. Både 
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Bergenord (2014) och Parnell och Bartlett (2012) förklarar att det därmed är viktigt att 
pedagogerna har digital kompetens för att kunna erbjuda denna typ av samverkan.  

Som pedagog är det därför viktigt att erbjuda ett innehåll som inte begränsar i möjligheter men 
inte heller begränsar i tid. För det är ju så, att ju mer bekant man är med någonting desto större 
potential kan man se … Är jag insatt och intresserad av någonting ser jag möjligheter i även 
den enklaste teknik (Bergenord, 2014, s. 54-55).  

Lärarna som deltar i Cartner och Hallas (2017) studie, som handlar om att utmana pedagogers 
användande av och tänkande kring sociala medier, förklarar att det är viktigt att ha en 
öppenhet och se potentialen i användandet av sociala medier. Lärarna påpekade även att det 
var av betydelse att se förbi sina egna antaganden, för att kunna bli positivt inställd till 
förändringar och därmed öppen för de sociala mediernas potentialiteter. Lärarna i 
undersökningen svarade på intervjufrågor, men testade även praktiskt på hur exempelvis en 
blogg som social media fungerande i praktiken. Det innebar att lärarna fick större förståelse 
för betydelsen av att kunna reflektera över användningens syfte innan de digitala redskapen 
införs och används. När lärarna fick mer praktisk kunskap om användandet av sociala medier, 
gjorde det att de fick mer självförtroende att använda digitala verktyg i verksamheten (ibid.).  

Det uttrycks i Lpfö98 (Skolverket, 2016b) hur viktigt det är med vårdnadshavares inflytande 
över barnens vardag i förskolan. Tallberg Broman (2009) belyser och diskuterar hur 
förhållandet mellan förskolan och hemmet tidigare har inneburit tydliga gränser ifråga om 
vem som ansvarar för vad. Tallberg Broman (2013) förklarar att det har utvecklats i och med 
att samverkan mellan förskolan och hem har blivit mer aktivt idag, där pedagoger har större 
inblick i hemmen och vårdnadshavare har större delaktighet i förskolans verksamhet. Den 
digitaliserade utvecklingen i samhället har påverkat dessa gränsöverskridanden där parterna 
samverkar med varandra ofta. Sociala medier har bidragit till att kommunikationen mellan 
vårdnadshavare och pedagoger har blivit bättre, och att gränserna mellan dem har minskat. 
Som tidigare nämnts beskriver Parnell och Bartlett (2012) att sociala medier kan ge en inblick 
till vårdnadshavare om vad som sker i verksamheten under en vardag. Detta kan komma att 
öppna upp till kommunikation dels mellan vårdnadshavare och pedagoger, men också mellan 
vårdnadshavare och barn. 

I arbetet med att få vårdnadshavarna delaktiga kan det uppstå svårigheter för pedagoger, då 
det krävs en öppenhet för vårdnadshavarnas synpunkter och åsikter, och samtidigt kunna 
behålla en professionalism mot förskolans mål. Då vårdnadshavarna ska ges inflytande och 
delaktighet, kan det bli problematiskt eftersom att vårdnadshavarna mest troligt kommer att se 
till sitt eget barns behov, medan pedagogerna i sin roll behöver se till alla barns bästa. 
(Tallberg Broman, 2013; Tallberg Broman, 2009). Att skapa ytterligare möjligheter för att 
tillåta vårdnadshavarna att engagera sig, förklarar Tallberg Broman (2009) kan bli ett slags 
hinder för pedagogerna. Detta då ”Det blir en konflikt mellan att som lärare vara öppen för 
synpunkter från föräldrarna och samtidigt hävda sin egen auktoritet och sin lärarprofession” 
(s. 228). 
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3.3 Etiska överväganden vid användning av sociala medier 

Frågor om etik är något som pedagoger ofta får reflektera kring i arbete med andra. Dessa 
etikfrågor kan handla om händelser där pedagoger behöver bedöma vad som är rätt eller fel i 
situationer, och kunna respektera varje enskild individs integritet. Det förhållningssätt som 
präglas av pedagogens värderingar och normer, kommer påverka arbetet i verksamheten och 
hur de verksamma agerar. Därför är det av betydelse att kontinuerligt reflektera kring 
etikfrågor och integritet (Gren, 2007). 

Martínez och Sandberg (2017) belyser etikfrågor som kan uppstå vid användandet av sociala 
medier. De företag som äger applikationerna kan också bli ägare av innehållet som publiceras. 
Det utgör att de som använder dessa har ansvar över, och bör överväga, vilket innehåll som 
publiceras då man inte vet hur företagen kommer att använda det publicerade innehållet, eller 
vilka som kommer se innehållet. Tufekci (2008) diskuterar kring skillnaden mellan ett vanligt 
samtal och ett samtal som sker via sociala medier. Risken med att föra samtal och samverka 
genom sociala medier innebär att innehållet kommer kunna sparas av andra. Det digitala 
samtalet innebär även att de som samverkar med varandra inte har lika stor kontroll på vilka 
som kommer kunna ta del av det. Eftersom det inte går att ha kontroll över vilka som kommer 
kunna ta del av innehållet bör etiska ställningstaganden tas i beaktande vid användandet av 
sociala medier (ibid.).  

Lindgren (2016) analyserar hur etikfrågor har blivit en viktig aspekt i det digitaliserade 
samhället, då det har blivit lättare att ta och sprida bilder på internet. Genom detta har den 
som publicerar lätt att kunna presentera en verklighet som kanske inte är sanningen, ”vilket 
medför att etik och integritet måste förstås också i det sammanhanget, kanske särskilt i 
relation till barn och unga, eftersom det samtidigt skapas en särskild form ”visualiserad 
barncentrering” på webben, där barn visas fram av vuxna” (Lindgren, 2016, s. 21). Lindgren 
hävdar vidare att pedagoger kan underskatta hur barnen synliggörs i dokumentationerna där 
avsikten är att belysa den egna verksamheten. Vid ett antagande att det är verksamheten som 
lyfts fram i dokumentationer av vad barnen gör, ställs pedagogerna i en oreflekterad 
maktposition. Lindgren framhåller att det utgör ett behov av att de vuxna i verksamheten 
börjar reflektera kring integritet och de etikfrågor som kan uppstå i denna form av 
dokumentation.  

3.3.1 Framtida etiska ställningstaganden 

I och med att regeringen föreslagit ett nytt förslag till en dataskyddslag, kommer de etiska 
ställningstaganden i pedagogens roll att förändras i relation till barnens integritet. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) förstärker att det är en grundläggande rättighet att 
individers personuppgifter skyddas. Förordningen beskriver på vilka sätt personuppgifter får 
nyttjas, och förhindrar att nyttjandet inte missbrukas (Prop., 2017/18:105). Många av de regler 
som återfinns i GDPR finns i den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) också. Lagen om att 
efterfråga samtycke innan personuppgifter behandlas, kommer att fortsatt att finnas kvar. De 
som behandlar personuppgifter måste även meddela hur och vad de ska användas till. Därför 
är det viktigt att den som arbetar med personuppgifter har ett förtroendegivande 
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säkerhetssystem. Innan arbetet med personuppgifter igångsätts ska övervägande göras ifråga 
om vilka konsekvenser som kan uppstå och vad som kan göras för att minska riskerna 
(www.datainspektionen.se). Lagen förväntas träda i kraft den 25 maj 2018, där den nu 
gällande svenska personuppgiftslagen kommer att ersättas av EU:s dataskyddsförordning. 
GDPR kommer bli gemensam för hela EU, och det kommer innebära att alla lagar blir 
gemensamma. Nästan alla skillnader som finns mellan ländernas lagar rörande 
personuppgifter idag, kommer att försvinna. Regeringen föreslår även vissa komplement till 
GDPR. Det understryks att det nya lagförslaget inte ska strida mot tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen. (Prop., 2017/18:105).   

3.4 Maktperspektiv på samverkan 

Lunneblad och Johansson (2012) studerar situationer som innefattar kommunikation mellan 
pedagoger och vårdnadshavarna, där en av aspekterna är styrning. Pedagoger kan använda 
olika typer av styrning för att understryka och lyfta sina egna normer och idéer. 
Governmentality innebär att institutioner utvecklar och använder sig av strategier och metoder 
för att styra och utöva makt i praktiken (ibid.). Börjesson och Rehn (2009) beskriver att de 
som har ansvaret och leder verksamheten har makten över de som inom organisationen ägnar 
sig åt kontakten utåt men även över de externa parter som samverkar med verksamheten 
ifråga. En del av de vårdnadshavare som pedagogerna kommer att samverka med, kommer att 
behandlas bättre än andra, vilket innebär att hierarkier kommer skapas. Börjesson och Rehn 
refererar till den kände Michel Foucault, som i hög grad har påverkat diskussionen om makt. 
Han ansåg att makt inte är något som utövas av vissa personer, utan att alla utövar en del av 
makten i all typ av social samverkan. Makt ska även ses som något produktivt och inte något 
som hämmar (ibid.). 

Jonsdottir och Nyberg (2013) beskriver hur det är pedagogernas val av samverkansform som 
kommer avgöra hur förutsättningar skapas för hur relationen till vårdnadshavarna kommer se 
ut. Ur ett maktperspektiv blir det även pedagogernas val rörande vad och hur delaktiga 
vårdnadshavarna tillåts att vara avseende verksamhetens innehåll. Olika samverkansformer 
kommer kunna öppna upp för mer delaktighet och inflytande än andra former, och en 
samverkansform passar inte för alla relationer, då de är individberoende. Det innebär att 
pedagoger behöver hitta alternativa samverkansformer och kunna kombinera dessa för att 
skapa relationer till alla vårdnadshavare.   

Sandberg och Vuorinen (2008) studerar både föräldrars och förskollärares syn på samverkan. 
De lyfter pedagogers sociala kompetens som betydande för att samverkan ska kunna fungera 
med alla vårdnadshavare, oberoende av deras bakgrund. Förmågan att kunna kommunicera 
och samverka på olika sätt ställer, enligt Enö (2013), krav på pedagogens sociala kompetens. 
Sandberg och Vuorinen (2008) framhåller även att den sociala kompetensen öppnar upp för 
att pedagogen ska kunna skapa goda relationer. För att det inte ska uppstå hinder i 
kommunikationen och samverkan med vårdnadshavare belyser Sandberg och Vuorinen vikten 
av att pedagogen har ett öppet förhållningssätt och inte utgår ifrån deras egna 
förgivettaganden. Pedagogerna behöver kunna inta vårdnadshavarnas perspektiv för att få en 
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förståelse för hur de upplever och tänker, vilket kommer leda till bättre relationer (ibid.). 
Även Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) betonar hur viktigt det är att 
vårdnadshavarna är inkluderade och att pedagoger är öppna för att använda alternativa 
metoder för att förbättra samverkan och relationen mellan dem. När pedagoger och 
vårdnadshavare får möjligheten att ta del av varandras upplevelser och åsikter kan förståelse 
för varandra skapas.  I intervjuerna med användare av sociala medier, som Davis (2014) utfört 
framkommer det att användarna uttrycker att det som publiceras i sociala medier är av stor 
betydelse, vilket innebär att de som inte använder sociala medier kan hamna utanför. Detta då 
personerna inte får ta del av det sociala samspelet som sker online. Statens medieråd 
(www.statensmedierad.se) konstaterar att nästan hälften av Sveriges invånare inte använder 
sociala medier, och att det främst är personer mellan 16 och 25 år som är användare. Dessa 
uppgifter indikerar att en stor del av vårdnadshavarna befinner sig utanför sociala mediers 
värld och verklighet.   
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4. Studiens teoretiska utgångspunkt 
Den här studien utgår ifrån en hermeneutisk fenomenologi och syftar till att undersöka, tolka 
och förstå andras upplevelser och erfarenheter. Förutom att visa på de utgångspunkterna i den 
hermeneutiska fenomenologin söker vi i detta avsnitt också beskriva hur sociala medier kan 
bidra till den enskilda människans egna upplevelser och erfarenheter. 

4.1 Hermeneutisk fenomenologi 

Fenomenologin har främst utvecklats av Edmund Husserl. Husserl utvecklade den 
fenomenologiska teorin för han ville framställa en ny filosofi som fokuserar på erfarenheter 
och upplevelser (Szklarski, 2004). Szklarski förklarar fenomenologin genom sin artikel. 
Teorins filosofi handlar om att beskriva hur varje fenomen upplevs av varje enskild individ 
(ibid.). Genom studiens intervjuer kommer deltagarna få möjligheter att beskriva och delge 
hur de upplever, och vilka erfarenheter de har av, sociala medier som samverkansform med 
vårdnadshavare. Det centrala inom den fenomenologiska teorin är hur fenomen visar sig för 
medvetandet. Teorins perspektiv på människan är att människan ser världen och livet på ett 
unikt och eget sätt (livsvärld) och därför finns det flera sanningar om verkligheten. Genom 
sociala medier erbjuds varje individ nya möjligheter att uttrycka livsvärlden och ta del av 
andras livsvärldar. Alla individer har en egen utgångspunkt och tolkar sina upplevelser på ett 
subjektivt sätt, och i och med det kan man aldrig utgå från att andra mäniskor ser världen och 
livet på samma sätt. Detta kan pedagogerna spegla via att använda sociala medier i 
verksamheten. Användandet kan ge möjligheter att kunna visa upp en egen verklighet och 
upplevelse av ett fenomen. Denna spegling kommer därmed bidra med att visa på variationer 
och olika sanningar i det som publiceras på sociala medier (Jensen, 2013). Därför kan sociala 
medier utgöra en berikande resurs ifråga om att beskriva och visa på olika sätt att se på 
världen. I hermeneutiken får forskaren tillgå sin egen kunskap i analysprocessen. Därför krävs 
det av forskaren att forskaren själv har egen upplevelse och erfarenheter av det som ska tolkas 
(Szklarski, 2004). Vi som författare av denna studie använder egna sociala medier, dock inte 
på verksamhetsnivå, och har därför erfarenheter i ämnet. Det gör att vi själva har en förståelse 
för fenomenet som ska undersökas och egna upplevelser, därmed även egna förförståelser. 
Husserl utvecklar epochén som en metod för att kunna undersöka utan att tillgå sina egna 
förgivettaganden:  

”Syftet med epochén är att kunna återföra hela våra förgivettagna erfarenhetsvärld på ett rent 
och absolut medvetande … Detta medvetande betraktar han som undandraget all världslig 
relativism. Det finns inte självt i världen, men utgör möjlighetsbetingelsen för allt världsligt 
som vi kan erfara. Husserl ansåg själv att han därmed hade funnit ett säkert fundament för 
vetenskapen som inte vilade på metafysiska antaganden som vi principiellt aldrig kan få 
kunskap om. Mot denna bakgrund är det möjligt att förstå existensfilosofin och hermeneutiken 
som en kritik av den utveckling som Husserls fenomenologi … ”(Bengtsson, 2005, s. 13-14). 

Genom epochén som metod skulle forskaren bortse från den egna förförståelsen, men även på 
så sätt utesluta en verklighetsbedömning. Eftersom att vi är i världen, kommer vi 
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ofrånkomligen att klamra fast vid våra förförståelser och på grund av det kommer studien inte 
kunna tillgå epochén som metod. Därför argumenterar Bengtsson (2005) hur denna metod inte 
kan förklara fenomenets varande och existens. Bengtsson lyfter att existensfilosoferna ansåg 
att det inte räcker med att undersöka vad något är (essens), utan att det även är av betydelse 
att något är (existens). Det går inte att bortse från existens och essens ifall verkligheten ska 
göras någon rättvisa, dessa två måste vara sammaförda (ibid.). Via sociala medier erbjuds 
möjligheten att kunna hävda sin existens och visa andra sin existens. På så sätt blir sociala 
medier en förlängning av existensen och därmed ett sätt att visa på sin att-het och frambringa 
sin existens essens. Därför presenterar Bengtsson att fenomenlogin även måste kunna vara 
existensfilosofisk. Inom denna existensfilosofiska fenomenologi utvecklades hermeneutiken. 
För att kunna ge det undersökta fenomenet en rättvis bild, räcker det inte med att studera och 
beskriva fenomenet. ”Betraktandet har snarare förståelsens struktur, den hermeneutiska 
cirkelns struktur, och av den anledningen måste sakerna tolkas. Från och med denna insikt, 
ansågs det, måste fenomenologin vara hermeneutisk” (Bengtsson, 2005, s.16). Inom den 
hermeneutiska cirkeln ingår allas egna förförståelser och världsliga förståelser, vilken innebär 
att vi alltid kommer att ha våra egna förståelser i åtanke i hur vi upplever fenomen och gör 
därför dem aldrig neutrala (ibid.). I och med detta kommer vi att tillgå våra egna erfarenheter 
vid intervjuerna eftersom vi inte kan samtala om fenomen vi inte har någon erfarenhet kring. 
Det är viktigt att vi som författare är införstådda i fenomenet som ska undersökas, då det 
stödjer oss att utforska det ytterligare och mer på djupet, än om vi inte skulle haft någon 
erfarenhet av fenomenet i fråga sedan innan. Samtidigt kommer pedagogernas upplevelser 
kunna bidra i våra reflektioner till att vår förförståelse utvecklas och vi får mer insikter om 
fenomenet. Bengtsson förklarar att inom hermeneutiken har forskaren förståelse för 
svårigheten i att undersöka andras upplevelser och erfarenheter. Dock på grund av 
begränsningarna, önskas inom hermeneutiken att se förbi sin egen förförståelse för att kunna 
förstå fenomen. Hermeneutiken som metod strävar efter att undersöka fenomen via nya 
villkor där ens egen förförståelse konfronteras med andras, men ändå är beredd att förändras 
mot det som möts i undersökning och tolkning av fenomen (ibid.). 
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5. Metod 
I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts. En kvalitativ datainsamlingsmetod 
har för avsikt att synliggöra människors erfarenheter och upplevelser av olika fenomen i deras 
omvärld (Ahrne & Svensson, 2015; Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  

5.1 Urval 

Innan studiens start har lärare på LTU delgett olika förskolor de själva känner till som 
använder sociala medier. Genom detta skapades en grund för vilka som kunde kontaktas för 
studiens specifika syfte. Hjalmarsson (2014) beskriver att de som ska ingå i urvalsgruppen bör 
ha erfarenheter av det specifika temat som ska studeras. Därför har studien innefattat 
intervjuer på fem förskolor med sammanlagt elva pedagoger, där de verksamma använder 
Instagram, Facebook eller blogg i sin verksamhet. Det har utgjort att det har funnits en 
begränsning för vilka som har kunnat delta i studien, då alla förskolor inte använder sociala 
medier i samverkan med vårdnadshavare. Valet att intervjua på fem förskolor grundar sig i att 
det bidrar till en mer vidgad syn på fenomenet som ska studeras. Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) framhäver att där deltagarurvalet är lägre än sex personer, minskar säkerheten 
för ett trovärdigt och brett resultat. Genom att ha mer än sex deltagare ökar studiens 
trovärdighet. Intervjuerna har genomförts i norra Sverige.  

5.2 Intervju 

En vanlig datainsamlingsmetod inom fenomenologiska studier är intervjuer (Szklarski, 2004). 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhäver att ”Intervjuer är på många sätt ett oslagbart 
verktyg” (s. 53). Intervjuer beskrivs även som ett datainsamlingsverktyg för att få reda på den 
intervjuade personens upplevelser och erfarenheter.  Fördelarna med att genomföra kvalitativa 
intervjuer är att frågorna går att anpassa efter situationen och i vilken ordning de ska ställas, 
vilket även leder till att forskarna får en mer nyanserad bild av fenomenet i fråga. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne samt Håkansson (2017) förklarar att kvalitativa intervjuer kan bidra till 
att forskarna får mer ingående beskrivningar av erfarenheter kring ett fenomen eftersom 
möjligheten att ställa följdfrågor finns. Genom att ställa följdfrågor ges ytterligare 
beskrivningar av fenomenet. Nackdelen med intervjuer kan vara att det dels tar upp tid av de 
som ska intervjuas och dels att det är tidskrävande för forskaren att sammanställa materialet. 
De intervjuade kan även förvränga verkligheten och svara vad de tror att forskaren vill ha som 
svar, istället för att berätta sina upplevelser av verkligheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015; Håkansson, 2017). Även om det anses vara tidskrävande att transkribera intervjuerna, är 
det ändå fördelaktigt eftersom forskaren blir förtrogen sitt material. Hela intervjun bör vid 
transkribering skrivas ner på grund av att det ger en helhetsbild av svaren, vilket även gör det 
lättare att vid analys jämföra svaren med varandra (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  
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Då fenomenologin är en del av studiens teoretiska utgångspunkt är det viktigt att tänka på att 
använda sig av intervjuer som kan liknas vid samtal. Då kan den som intervjuar få möjlighet 
att ställa följdfrågor och bestämma vilken ordning frågorna ska ställas. Backman et al. (2012) 
förklarar att intervjuer ofta består av en blandning av semistrukturerad och ostrukturerad 
form, genom att intervjun baseras på en del förutbestämda frågeområden och samtidigt 
obestämda följdfrågor som kan baseras på vad den intervjuade svarar. Denna typ av metod 
innefattar att intervjuaren har förberett frågor utifrån ett specifikt tema. Intervjun ska fortlöpa 
som ett samtal istället för en utfrågning där den intervjuade får utveckla sina tankar och 
erfarenheter med hjälp av följdfrågor. Att använda sig av intervjuer som metod ger 
undersökaren större förståelse för respondentens erfarenheter och upplevelser (ibid.). I 
enlighet med detta poängterar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att en djupintervju 
möjliggör att den intervjuade och den som intervjuar kan skapa ett samtal gemensamt, där 
båda parter kan vara öppna med varandra och reflektera över samtalets specifika tema. Vidare 
skriver Eriksson-Zetterquist och Ahrne att det är en fördel att vara två vid intervjuer då den 
ena kan fokusera på samtalet och den andra kan fokusera på att anteckna samtalet. Det kan 
även vara av fördel att använda sig av ljudupptagningar då Bjørndal (2005) och Löfgren 
(2014) skriver att den metoden tillför att all data kommer att bli dokumenterad under samtalet. 
Löfgren framhåller att ljudupptagningen är en bra metod då intervjuaren kan koncentrera sig 
på samtalets innehåll och den intervjuade behöver inte vänta och upprepa sig.  

5.3 Forskningsetiska principer 

Studien utfördes utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa principer 
innefattar: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
Dessa tillämpas i studien genom att de framförs och förklaras för de intervjuade innan 
intervjun sker.  

Informationskravet innebär att forskarna delger urvalsgruppen om studiens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2002), vilket kommer tillämpas genom att berätta för urvalsgruppen om 
syftet. Detta förklaras innan intervjun äger rum så att de som deltar i studien har fått 
information om avsikten med intervjun och studien. Vetenskapsrådet beskriver att 
samtyckeskravet innefattas av att de som ingår i urvalsgruppen själva får bestämma över sin 
medverkan i studien. Det utgör att deltagarna i studien har rätt till att ”bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta 
medför negativa följder för dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 10). De medverkande blir 
informerade om konfidentialitetskravet som enligt Vetenskapsrådet betyder att all information 
som delges av de intervjuade blir behandlade under sekretess. De informeras även om 
nyttjandekravet (ibid.), där detta insamlade material enbart kommer att används till denna 
studie. Detta innebär att information om deltagare och vad som sägs under intervjuerna 
kommer bli sekretessbelagt.  

  



 
 

14 
 

5.4 Genomförande 

De utvalda förskolorna kontaktades genom telefonsamtal. I samtalen informerades 
pedagogerna om studiens syfte och de fick frågan om de var intresserade att delta i studien. 
En överenskommelse om dag och tid bestämdes, och intervjun beräknades att ta högst en 
timme. När överenskommelsen var fastställd, mejlades studiens syfte och de forskningsetiska 
principerna ut till de deltagande pedagogerna. Hjalmarsson (2014) förklarar att de som 
bedriver en studie med intervjuer som datainsamlingsmetod, kan på förhand skicka ut ett 
meddelande för att förbereda de utvalda som ska delta i studien. Studien syftade till att ta del 
av pedagogernas erfarenheter och därför bidrog meddelandet till reflektion innan intervjun 
ägde rum, i och med detta kunde samtalet bli på en djupare nivå. Samtalen syftade till att ta 
del av pedagogernas upplevelser och livsvärld. Därför styrdes samtalet av deras upplevelser 
och svar, och det medförde att ingen förutbestämd mall att utgicks ifrån. Samtalet formades 
av en öppenhet för att kunna ta del av vad deltagarna berättade och dessa styrde vilken 
riktning samtalet tog. Det gjorde att alla samtalen tog olika riktningar. Genom att reflektera 
över syfte och möjliga ingångar innan samtalet skapades medvetenhet om det innan 
datainsamlingen. Därför fanns en idé om vilka frågeområden som var viktiga att beröra, vilka 
var baserade på studiens syfte och forskningsfrågor, det vill säga vilka möjligheter och 
utmaningar som kunde uttryckas genom pedagogernas erfarenheter. Denna grundliga 
reflektion möjliggjorde att vi kunde lämna utrymme för öppenhet samtidigt som de viktiga 
frågeområdena och syftet berördes. Pedagogernas upplevelser tolkades utifrån våra egna 
förförståelser och därför valde vi att rikta in samtalet så de kunde berätta ytterligare om det 
som efterfrågades.  

Intervjuerna genomfördes på förskolorna i en lugn miljö där deltagarna arbetade. Sammanlagt 
genomfördes fem samtal, där det närvarade som mest tre pedagoger och som minst en 
pedagog vid varje tillfälle. Samtliga intervjuer spelades in så att vi kunde fokusera på 
samtalet. Dock fördes även anteckningar med papper och penna, vilket Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2015) förklarar är fördelaktigt. Minnesanteckningarna hjälpte till att återkomma 
till en viktig fråga eller något viktigt de intervjuade pratat om som kunde återkopplas till.  

5.4.1 Bearbetning, tolkning och analys 

Transkriberingen av det insamlade materialet blev det första steget. För att transkribera 
lyssnade vi på det inspelade materialet och skrev ned samtalen ord för ord utifrån vad som 
sades. Ljudupptagningen underlättade för oss genom att vi kunde välja att pausa eller spola 
tillbaka så att vi kunde få med allt som sades. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) formar 
studiens forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkt bearbetningen av det transkriberade 
materialet. Forskningsfrågorna i studien utgjorde ramarna för vad och hur materialet tolkades. 
Det transkriberade materialet bearbetades och tolkades även med stöd av studiens teoretiska 
utgångspunkt. Med hjälp av teorin synliggjordes pedagogers livsvärld och deras upplevelser i 
denna, och Svensson (2015) framhåller att det utgör att vissa aspekter av studiens resultat 
kommer att osynliggöras. Det gör att den teoretiska utgångspunkten som studien grundade sig 
i, kom att spela en viktig roll för vad som lyftes och synliggjordes (ibid.). Även Graneheim 
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och Lundman (2004) poängterar att när ett material tolkas så belyser inte tolkaren det som 
anses vara irrelevant för resultatet. Med en medvetenhet om och ett beaktande av våra egna 
förförståelser tolkade vi svaren utifrån våra erfarenheter och upplevelser. Dock fanns en 
förståelse för och en önskan om att undersöka andras upplevelser, och därför var vi medvetna 
om att vara kritiska till våra egen förförståelse.  

I det andra steget sorterades det transkriberade materialet. Materialet bröts ned i enheter 
genom att svar som liknade varandra eftersöktes. Enheterna sorterades genom att använda 
studiens forskningsfrågor som stöd. Det medförde att vissa svar reducerades då de inte ansågs 
vara relevanta till vad forskningsfrågorna eftersökte. Rennstam och Wästerfors (2015) belyser 
att sorteringen kan skapa en god förutsättning för en fortsatt analys. I det tredje steget i 
analysen byggdes enheterna ihop det vi ansåg var relevanta kategorier, då Graneheim och 
Lundman (2004) förklarar att det är av fördel att skapa kategorier i en kvalitativ 
undersökning. Kategorierna skapade vi utifrån vad vi ansåg var relevant med 
forskningsfrågorna som utgångspunkt, för att kunna presentera resultatet på ett överskådligt 
och tydligt sätt. De olika kategorierna innehåller enheter med gemensamma faktorer 
(Graneheim & Lundman, 2004).  

Vid bearbetning av materialet har pedagogernas namn i enlighet med de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 2002) blivit fingerade för att bibehålla anonymiteten i studien. 
Vid användning av samtalen i resultatet kommer vi gå ifrån pedagogernas talspråk för att 
fortsatt bevara ett skriftspråk i studien. Alla citat som förekommer i resultatet är personlig 
kommunikation, men på grund av att vi bearbetar materialet med en anonymitet, kommer vi 
inte lyfta fram vilket datum någon har yttrat sig och på vilka sätt de uttryckt sig.  
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6. Resultat 
Under de fem olika samtalen framkommer det att förskolorna använder sig av någon av 
följande sociala medier: Facebook, Instagram och blogg, i samverkan med vårdnadshavare. 
Samtliga deltagare förklarar att de publicerar minst ett inlägg varje eller varannan vecka.  

6.1 Lättillgänglig information som skapar möjlighet till återkoppling 

Samtliga pedagoger som deltog i samtalen upplever att de flesta vårdnadshavarna inte lämnar 
digitala kommentarer på det digitalt publicerade innehållet. Sociala medier i förskolan 
används således främst som ensidiga informationskanaler av pedagogerna, snarare än att 
användas som plattformar för två-vägskommunikation där pedagoger och vårdnadshavare 
utbyter tankar med varandra. Yvonne förklarar att ”all information går via bloggen, alltså att 
all information är där. Men det kan ju också vara så att det behövs extra kläder eller 
galonbyxor och sådant, så där finns all information” och Thomas berättar om sina upplevelser 
av att använda sociala medier ”Det är en bra informationsväg”. Stefan lyfter att:  

”Fördelen med sociala medier är att man når ut till alla och alla får samma 
information, det blir inte att det brister i informationen. Vi behöver inte 
komma ihåg vilka vi har pratat och informerat. Så vi upplever sociala 
medier positivt”. 

Alla pedagogerna berättar att de visar upp verksamheten, via de sociala medierna, för 
vårdnadshavarna. Pedagogerna beskriver att de publicerar information som både visar arbetet 
med barnen för att kunna synliggöra undervisningen för vårdnadshavarna, via text och bild, 
men också information om sådant som behöver nå ut till alla, exempelvis sjukdomar eller 
extra kläder. Detta motiveras med att pedagogerna då vet att alla fått ta del av den 
informationen, och att de då inte behöver vara oroliga för att glömma bort att informera någon 
vårdnadshavare. I samtalen berättas det om hur pedagogerna tidigare har kunnat glömma att 
föra vidare information verbalt. Sociala medier möjliggör på så sätt omedelbar 
kommunikation och blir en garanti för att alla vårdnadshavare får tillgång till samma 
information. Lisa resonerar på följande sätt ”jag tycker bloggen är jättebra, för jag upplever 
att man inte har samma tid för att stanna kvar och läsa ett informationsblad som är uppsatt i 
hallen. Då upplever jag att man bara går förbi det”. I alla samtal lyfter pedagoger att 
information som tidigare fanns upphängd i hallen har upplevts som osynlig för 
vårdnadshavarna. Pedagogerna upplever sociala medier som överlägsna andra former när det 
gäller att nå ut och kunna informera alla vårdnadshavare. De poängterar att de ofta upplever 
att det var tiden som brast och som gjorde att vårdnadshavarna inte hade möjligheten att 
stanna kvar och ta del av den information och dokumentation som fanns tillgänglig i 
verksamheten. Genom att publicera informationen via sociala medier har det inneburit att 
vårdnadshavarna nu kan ta del av informationen vid tillfälle när de själva har tid. Eva 
upplever att de sociala medierna gör att ”föräldrarna får se verksamheten och kan prata med 
barnen på ett annat sätt om vad de upplevt under veckan”, medan Lisa berättar att ”det är 
lättare för vårdnadshavarna att kunna sitta ner hemma och läsa i lugn å ro på kvällen, och där 
då också kunna återkoppla med barnen vad de har gjort under dagen”. Yvonne upplever att 
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samverkansformen utgör ”en jättestor möjlighet att kolla på bloggen och det ger föräldrarna 
delaktighet i det vi gör”. 

Även om det sällan förekommer dialog och utbyte i förskolans sociala medier upplever 
pedagogerna däremot att det är många vårdnadshavare som tar upp och samtalar om det de 
sett på Facebook, Instagram eller på bloggen. Vid hämtningar och lämningar kommer 
vårdnadshavarna ofta med funderingar om det innehåll de sett. Detta gör att de plattformar 
som pedagogerna använder möjliggör en större delaktighet för vårdnadshavarna. Dels skapas 
det möjligheter för vårdnadshavarna att kunna återkoppla hemma med barnen om vad de har 
gjort under dagen, dels görs vårdnadshavarna delaktiga och får en inblick i det som har skett i 
verksamheten. I samtalen med pedagogerna framkommer det att sociala medier är en bra 
samverkansform eftersom att de är lättillgängliga. De verksamma upplever att det är lätt att ge 
ut information till vårdnadshavare med stöd av de olika webbresurserna. Klara uttrycker å sin 
sida att ”Instagram är en bra samverkansform, det är lättillgängligt” medan Eva väljer att 
framhålla smidigheten i sin verksamhets valda plattform: ”bloggen gör det lättillgängligt”. 

För att skapa möjligheter till att använda sociala medier som samverkansform visar resultatet 
på att det är av betydelse hur pedagoger introducerar och påminner vårdnadshavarna om den 
valda plattformens existens.  Resultatet pekar på att där pedagoger har varit tydliga med både 
plattformens existens och med att information kommer att publiceras där, har 
vårdnadshavarna varit väl medvetna om samverkansformen. Även där pedagogerna har tagit 
vårdnadshavarnas önskemål om sociala medier i beaktning, har pedagogerna upplevt ett 
intresse av en kommunikation kring det innehåll som blivit publicerat.  

6.2 Aningslös trygghet  

De flesta pedagogerna är övertygade om att de sociala medierna är ett bra verktyg för att 
kunna få ut information till alla. Dock framkommer det även vissa utmaningar där 
pedagogerna uttrycker upplevelser om att de inte kan veta om alla har tagit del av den 
informationen som blivit publicerad. Där pedagoger uttrycker och upplever en osäkerhet kring 
hur de framför plattformens existens framkommer det att vårdnadshavare inte kommunicerar 
eller återkopplar i lika stor utsträckning till det som blivit publicerat. Det upplevs att 
vårdnadshavarna inte besöker plattformen. Entusiasmen och den välvilliga synen på sociala 
medier som en kraftfull informationsresurs skapar en aningslös trygghet för de verksamma. 
Trots tilltron till att alla har tagit del av informationen, kan det i praktiken visa sig att alla 
vårdnadshavare inte har använt sig av de sociala medierna som väg till lättillgänglig 
information. Anna är en av pedagogerna som påtalar problematiken, ”en utmaning är att man 
inte vet vem som har läst. Alla läser inte och det utgör svårigheter”. Pedagogerna uttrycker att 
mer respons av vårdnadshavare på det publicerade innehållet hade kunnat bekräfta att de har 
tagit del av informationen, och därmed bidra med en trygghet. Om vårdnadshavarna verkligen 
hade lämnat kommentarer i anslutning till det publicerade innehållet så skulle pedagogerna ha 
fått en sådan bekräftelse.  
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6.3 En nedåtgående spiral 

Andra utmaningar som pedagogerna har upplevt är att en omfattande och högkvalitativ 
meningsfull användning av sociala medier för samverkan, är beroende av en hög nivå ifråga 
om personalens digitala kompetens. En annan utmaning består i valet av digital applikation i 
sig. Om vald digital resurs upplevs vara omständig och svårarbetad, används den inte i lika 
stor utsträckning som önskas. Vissa pedagoger uttrycker att de har valt att frångå bloggen, då 
det krävdes tillgång till dator. Det blev en utmaning då det inte var tillräckligt lättillgängligt, 
som användande av sociala medier förutsätts vara. De upplevda hindren gjorde att de istället 
valde att använda sig av en enklare och mer lättåtkomlig plattform för publicering. Emma 
förklarar att det ”underlättar om man har ett bra verktyg” och Roger uttrycker att ”utmaningen 
som blir är att vi behöver bättre digitala verktyg på avdelningen för det här, så att det blir 
enklare att ta med sig”. Detta åsyftas till att verksamhetens mobiltelefon inte är optimalt för 
ett användande av sociala medier. Pedagoger uttrycker erfarenheter av att kollegor, som har 
bristande digital kompetens, väljer bort användningen av digitala verktyg, vilket i sin tur 
innebär att ansvaret för handhavandet av de digitala verktygen förs över på andra. Stina 
berättar om den ojämna ansvarsfördelningen ”alla här på huset har inte det och då kan de inte 
använda verktygen. Då upplever jag att jag har ansvaret över husets sociala media och det blir 
stressigt för jag hinner inte alltid lägga ner tid på den”.  

Bristen av kompetens medför en tidsbrist för andra, när det enbart är en pedagog som kan 
publicera inlägg på plattformen. Flera av pedagogerna uttrycker att det läggs ned mycket tid 
på att publicera ett bra inlägg som vårdnadshavare ska vilja ta del av, men det finns inte 
tillräckligt med tid för att kunna göra det så bra som önskas. Många av inläggen görs under 
stress och enbart i syfte för att ha något att publicera, om det funnits mer tid att tillgå hade det 
kunnat publiceras mer och med bättre innehåll.  

Val av verktyg eller sociala medier påverkar i vilken omfattning pedagogerna publicerar 
innehåll och de sociala mediernas funktioner kommer påverka vilket digitalt verktyg som är 
bäst anpassat. Samtidigt är tiden en bidragande faktor till i vilken utsträckning pedagogerna 
kan publicera ett innehåll, det är verktyg och kompetens som påverkar tiden. Det tolkas som 
att användandet av de sociala medierna ingår i en spiral där aspekter som verktyg, kompetens 
och tid är beroende av varandra.  

6.4 Oklarhet – ifråga om samtycke, exponering och tillgång 

En pedagog förklarade att de utformat riktlinjer för hur de ska nyttja och arbeta med den här 
samverkansformen, men innan riktlinjerna och arbetssättet fastställdes fick vårdnadshavarna 
se över dessa. Andra pedagoger har lyssnat till vårdnadshavarnas önskemål om att 
pedagogerna börjar använda sociala medier i verksamheten. Emma förklarade att ”tidigare 
hade vi en dokumentationsvägg men då märkte vi vårdnadshavarna inte alls är intresserade av 
det, utan de förslog att vi skulle börja använda Instagram när vi pratade med dem.  Därför 
gick vi över till Instagram. Vi tog till oss vad de föredrog”. Även Stina uttryckte att ”vi 
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upplevde att föräldrarna efterfrågade en Instagram. När vi öppnade sidan så hörde vi först 
med föräldrarna om vi skulle ha en och alla var väldigt positiva till det”.  

Pedagogerna visar på en medvetenhet om den maktposition de befinner sig i, och uttrycker en 
vilja att göra vårdnadshavarna delaktiga i valet av vilken samverkansform som ska användas. 
Somliga pedagoger förklarar att ett samtycke kanske inte är nödvändigt eftersom att de ändå 
inte får publicera bilder på barnen på offentliga sidor. Den senare inställningen visar på en 
medvetenhet om barnens integritet men samtidigt också på en underlåtenhet att tillvarata 
vårdnadshavarnas åsikter, vilket kan tolkas som att de verksamma ställer sig i en överordnad 
position.  

Alla pedagoger förklarar och uttrycker att webbpubliceringarna inte innehåller bilder som 
exponerar barnen eller bilder som på något sätt kan förklara och göra att andra kan känna igen 
vem det är. Därför fokuserar de flesta bilder på vad barnen gjort eller omgivningen och miljön 
runt omkring. En pedagog lyfter att de innan en publicering av information, reflekterar över 
anledningen till att detta ska publiceras och hur innehållet kommer att upplevas av andra. 
Dessa insikter visar att pedagogerna är medvetna om att det är de som har makten och 
ansvaret för vad som kommer att visas. Några av pedagogerna förklarar att de har 
lösenordsskyddad plattform och att de raderar bilder och följare när dessa familjer inte längre 
har en koppling till förskolan. Genom att ha inställningen att göra det som är gott för alla, 
främst barnen, så missbrukar inte heller pedagogerna den maktposition de sitter i. 

Flera pedagoger berättar att alla vårdnadshavare till en början inte har haft en användare på 
den plattformen som används i samverkan. Vårdnadshavarna har dock kunna få tillgång till 
dessa genom att skapa användare, eller låna andras, enbart i syfte för att kunna ta del av 
informationen som verksamheten publicerar. Dock så framhåller alla pedagoger i den här 
studien att de måste använda komplement till sociala medier som samverkansform och detta 
genom att främst kommunicera och informera verbalt i hallen. Anna säger att ”sen tar man det 
muntligt i hallen också, så att man vet att det går fram” även Eva, Thomas och Lena 
framhåller att ”vi pratar mycket i hallen”, ” vi kompletterar verbalt också” och ”vi samtalar i 
hallen också”. 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet att sociala medier är ett lättillgängligt 
verktyg för att samverka med vårdnadshavare. Pedagogerna upplever att de använder de 
sociala medierna som en informationskanal, för att visa upp innehåll från verksamhetens 
livsvärld, vad barnen gör under dagarna samt extra viktig information. Det skapar möjlighet 
för delaktighet för vårdnadshavarna, eftersom att inblicken möjliggör återkoppling både med 
pedagoger men även med barnen. Dock är erfarenheten att pedagogerna inte vet vilka som har 
tagit del av den publicerade informationen då vårdnadshavarna inte ger respons digitalt, vilket 
skapar en aningslös trygghet. I resultatet framkommer det även att det är av betydelse för hur 
pedagoger i sin roll väljer att informera vårdnadshavare om plattformen, för att skapa möjliga 
möjligheter för de sociala medierna som samverkansform. Pedagogerna upplever att deras 
kompetens och verktyg påverkar användandet av sociala medier. Även tiden är av betydelse 
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för hur och om de hinner publicera innehåll på plattformen. Samtidigt påverkar 
kompetensbristen för hur pedagogerna med kompetens kommer att uppleva tidsbrist, och 
därför blir det en spiral av aspekter där kompetens, verktyg och tid är beroende av varandra. 
Det framkommer även en oklarhet ifråga om exponering, samtycke och tillgång. Detta då 
pedagogerna ställer sig frågande till om samtycke är nödvändigt då barnen ändå inte 
exponeras i bilder. Det fanns även en oklarhet kring om alla vårdnadshavare har tillgång till 
att använda sociala medier och pedagogerna måste använda kompletterande 
samverkansformer.  
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7. Diskussion 
Det här avsnittet inleds med en diskussion av de metodval som studien grundar sig i, sedan 
diskuteras resultatet av hur pedagogerna använder sig av sociala medier. Avsnittet avslutas 
med implikationer som kan uppstå av detta användande och förslag på en fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka pedagogers upplevelser och erfarenheter av ett 
fenomen, utgick studien från en kvalitativ forskningsmetod med samtal som 
datainsamlingsmetod. Studiens specifika inriktning har inneburit begränsningar ifråga om 
urval och rekrytering av deltagare, eftersom många förskolor inte använder sociala medier i 
samverkan med vårdnadshavare. Inför samtalen informerades deltagarna om de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) för att försäkra deltagarna om deras 
rättigheter vid medverkande i denna studie. Detta kan ha bidragit till att de vågade öppna upp 
sig i samtalet då de blev försäkrade om en anonymitet. Valet att spela in samtalen var 
fördelaktigt, vilket Bjørndal (2005) och Löfgren (2014) lyfter. Inspelningarna underlättade för 
att kunna vara närvarande i samtalet och att minnas vad som samtalades om. Denna närvaro 
bidrog till att följdfrågor kunde ställas och en djupare inblick i deltagarnas upplevelser gavs. 
Backman et al. (2012) förklarar att följdfrågor bidrar till att ett samtal kan fortlöpa och de 
deltagande får utveckla sina tankar. Det var även av fördel att vara två vid samtalen eftersom 
den ena uppmärksammade något av betydelse, som den andra kanske inte gjorde och det 
gjorde att olika följdfrågor kunde ställas ur flera perspektiv. Det skapades även en gemensam 
bild av intervjuerna samt att minnesanteckningar kunde föras under tiden samtalet pågick.  

Ljudinspelningarna kräver tid av de som ska transkribera det (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2015). Det var tidskrävande att utföra samtalen och att transkribera dem, men det var 
betydelsefullt eftersom det skapade det innehållsrika materialet som denna studie består av. 
Vid transkriberingarna kunde inspelningarna lyssnas till, med minnesanteckningarna som 
stöd, ett flertal gånger vilket bidrog till att vi blev förtrogna med materialet. Detta bidrog 
vidare till att bearbetningen av materialet påbörjades och underlättades. Dock ställer vi oss 
kritiska till och är medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda ut, eftersom det är 
vår förförståelse som är med och bidrar till bearbetning och tolkning. Tolkningarna och 
kategoriseringen av resultatet är på så sätt beroende av våra subjektiva tolkningar. Eftersom 
att studien syftade till att undersöka pedagogers upplevelser av fenomenet, ansågs samtal som 
en bra undersökningsmetod då inte ett mätningsbart resultat efterfrågades. I studien 
undersökte vi, med hjälp av samtal, ett fenomen som vi själva hade erfarenhet av, dock inte på 
verksamhetsnivå. Innan samtalen reflekterades det över vilka förförståelser vi hade om 
fenomenet, för att tydliggöra dessa för oss själva och därmed skapa en medvetenhet om dem, 
så att vår förförståelse inte skulle få ha större betydelse i samtalet än pedagogernas 
erfarenheter. Samtalen öppnade upp våra tankar när vi lyssnade till deltagarnas upplevelser 
och genom det bidrog det med mer kunskap inom ämnet. Avsikten med samtalen var att 
undersöka specifika forskningsfrågor och det upplevdes ibland att samtalet med deltagarna 
inte alltid berörde dessa. Pedagogernas upplevelser tolkades utifrån våra egna förförståelser 
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och på grund av dessa fick vi inte de svaren vi förväntade oss att få i det öppna samtalet. 
Under det första samtalet lyssnade vi till deltagarnas upplevelser av fenomenet och genom det 
fick vi ytterligare förståelse att ta med oss till nästa samtal. Genom det här arbetssättet av 
genomförande kunde vår förståelse utvecklas inför varje samtal. Pedagogernas erfarenheter 
utvecklade vår förståelse eftersom vi fick mer kunskap om hur användandet av sociala medier 
kan se ut i verksamheten. 

Inför samtalen fanns en medvetenhet om vikten av att vara öppna för andras erfarenheter och 
upplevelser.  Det fanns även en medvetenhet om det Håkansson (2017) lyfter, att den 
intervjuade kommer att kunna svara efter det som tros efterfrågas. Dock kunde öppenheten 
som präglade samtalen bidra till att deltagarna vågade öppna upp sig och samtala om deras 
upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Men eftersom vi i vår roll har kunnat få en känsla 
av vad pedagoger har för upplevelser i det första samtalet, bidrog det till vår förståelse som 
var med och påverkade samtalen som följde. I och med att förståelsen ökade kan vi omedvetet 
ha lett pedagogerna i samtalen och det har kunnat påverka studiens tillförlitlighet. Dock 
grundar sig studien i ett perspektiv var Bengtsson (2005) lyfter att förförståelser alltid ingår 
och är därmed med och påverkar, vilket gör att vi aldrig kunde ta ett steg tillbaka och ha en 
neutral utgångspunkt. Det upplevdes inte någon skillnad på samtalen beroende på hur många 
pedagoger som deltog, då innehållsrika samtal fördes vid varje tillfälle.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) rekommendation om minst sex deltagare togs i 
beaktning när deltagare efterfrågades till studien, för att skapa förutsättningar till att kunna 
öka studiens trovärdighet. Då deltagarantalet i studien var elva så har många fått uttrycka sina 
upplevelser och det har bidragit till att studien baseras på många olika verkligheter och 
berättelser. Det har bidragit till rika beskrivningar om fenomenet ifråga och de olika samtalen 
har bidragit till att denna fenomenologiska studie är av kvalité, då många pedagogers 
upplevelser synliggörs. Dock finns det förståelse för att de deltagarna som har medverkat i 
studien har påverkat det resultat som framkommit. Därför hade resultatet kunnat ta en annan 
riktning, beroende på vilka och hur många deltagare som medverkat i studien.  

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Möjligheten att delta i den inramade livsvärlden 

I Lpfö98 (Skolverket, 2016b) framkommer det att vårdnadshavare ska ges möjligheter till att 
påverka verksamheten och genom det ges delaktighet. Genom att verksamheten och 
pedagogerna använder sociala medier för visa den livsvärld som existerar i förskolan, ges en 
inblick i verksamheten för vårdnadshavarna. Med denna inblick får vårdnadshavarna 
möjligheter till delaktighet i verksamheten. Dock framkom det i resultatet att den delaktighet 
som erbjuds, inte alltid tas emot av vårdnadshavarna då de flesta inte väljer att kommentera i 
det publicerade innehållet. Däremot väljer vissa vårdnadshavare att samtala med pedagogerna 
om innehållet exempelvis vid hämtning och lämning. Jonsdottir och Nyberg (2013) förklarar 
att det är pedagogerna som väljer hur delaktiga vårdnadshavarna blir genom de former av 
samverkan de erbjuder. Genom sociala medier har pedagoger skapat en möjlighet för 
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vårdnadshavarna att kunna ta del av pedagogernas och barnens förskolerelaterade livsvärld 
utan att fysiskt befinna sig på plats, de kan alltså vara delaktiga utan att behöva vara där. Dock 
är det bara den livsvärld som pedagogerna väljer att framföra som kommer att bli synligt för 
vårdnadshavarna, vilket Hogan och Quan-Haase (2010) belyser som framing. Pedagogerna 
skapar tolkningsramar av den verksamhetsrelaterade livsvärlden via sociala medier. Det som 
framställs i de sociala medierna ramar i sin tur in vårdnadshavarnas syn på verksamhetens 
livsvärld. Där det framkommer i resultatet att det endast är ett fåtal pedagoger som har 
kompetens om de digitala verktygen och sociala medier, ledde det till tidsbrist för dessa 
pedagoger. Vårdnadshavarna kommer även att bli påverkade av denna tidsbrist, eftersom 
deras syn på den förskolerelaterade livsvärlden kommer att präglas av det som pedagogerna 
har valt och hunnit rama in.  

Ett sätt att använda sociala medier kan bli en typ av, vad Lunneblad och Johansson (2012) 
förklarar som styrning. Detta för att kunna visa upp deras egen syn på vad de anser att 
förskolans livvärld är och på så sätt frambringa dess essens. Det här gör också att 
pedagogerna gör vårdnadshavarna delaktiga till viss del och det kan då uppstå svårigheter för 
de verksamma, genom att det blir många åsikter att ta hänsyn till. I resultatet framkommer det 
att pedagoger lyssnat till vårdnadshavares önskemål om att starta upp sociala medier som 
samverkansform samt att vissa pedagoger reflekterar kring hur ett innehåll kan upplevas av 
andra, innan informationen blir publicerad. Tallberg Broman (2013), Tallberg Broman (2009) 
samt Börjesson och Rehn (2009) förklarar att det är ett övervägande då pedagogerna behöver 
förhålla sig professionella och samtidigt kunna lyssna till alla vårdnadshavarnas olika åsikter. 
Pedagogerna styr genom att de väljer vad som ska publiceras, samtidigt som pedagogerna blir 
styrda av åsikter från vårdnadshavare om vad som får publiceras. 

7.2.2 Kompletterande samverkansformer för tillgång och återkoppling 

Det framkommer även i resultatet att pedagogerna stött på situationer där vårdnadshavarna 
inte har haft tillgång till de plattformar som erbjuds för samverkan, vilket inte ger alla 
vårdnadshavare lika mycket delaktighet. Det kan komma att skapa ett utanförskap (Davis, 
2014), ifall pedagogerna väljer att blunda för det här, då vårdnadshavarna inte kommer kunna 
ta del av den information som publiceras online. Det innebär att det blir ett krav att 
vårdnadshavare ska skapa användare, eftersom de annars missar en del av verksamhetens 
innehåll och den information som kan tänkas publiceras. Dock visar resultatet även på att 
pedagogerna också använder andra former av samverkan så att alla vårdnadshavare blir 
delaktiga och får samma information. Sandberg och Vuorinen (2008) samt Enö (2013) 
förklarar att den sociala kompetensen är viktig för att kunna avläsa vilken eller vilka 
samverkansformer som fungerar bäst, beroende på vem de ska samverka med. Därför ställer 
det krav på pedagogen i sin roll att finna kompletterande samverkansformer som passar alla. 
Det utgör att det är viktigt att arbeta med en öppenhet gentemot alternativa former för 
samverkan (Vuorinen et al., 2014).    

Samtliga pedagoger framför att de använder kompletterande samverkansformer. Alla berättar 
att de även samtalar med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning och detta korta samtal 
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tror Jonsdottir och Nyberg (2013) kan upplevas som ytliga. Dock framkommer det i resultatet 
att detta korta samtal inte alls upplevs som ytligt för pedagogerna, eftersom samtalet 
kompletterar det vårdnadshavarna har kunnat se genom de sociala medierna. Eftersom 
vårdnadshavarna redan innan hämtning eller lämning har fått en inblick i vad som har skett i 
den förskolerelaterade livsvärlden, blir samtalet med pedagogerna inte ytligt utan kan bli mer 
innehållsrikt eftersom de har något att samtala om. Detta kan komma att öppna upp till 
kommunikation dels mellan vårdnadshavare och pedagoger, men också mellan 
vårdnadshavare och barn (Parnell & Bartlett, 2012). Delaktigheten som skapas genom att 
använda sociala medier som samverkansform, skapar också möjligheter för vårdnadshavarna 
att kunna prata mer med sina barn om vad som har skett under dagen i verksamheten. 
Pedagoger har erfarenhet av att vårdnadshavare har kunnat samtala hemma med barnen om 
det som har publicerats på de sociala medierna, då barnen och vårdnadshavarna har kommit 
tillbaka med fler funderingar kring det publicerade vid hämtning eller lämning. Det gör att 
sociala medier bidrar till att denna återkoppling ska kunna ske och det öppnar upp för djupare 
samtal i hemmet, vilket i sin tur kan skapa en bättre förståelse för den livsvärld barnen 
befinner sig i.  

7.2.3 Den ytterligare dimensionen av pedagogrollen 

I resultatet framkom en medvetenhet hos pedagogerna där de förstod vikten av att arbeta 
under sekretess, då personuppgifter behandlas (www.datainspektionen.se). Tufekci (2008) 
framhåller risken med att inte veta hur det publicerade innehållet kommer att behandlas av 
andra när det har blivit publicerat. Medvetenheten för etiska överväganden tillämpades genom 
att pedagogerna var noga med att inte fotografera barnen och istället fokusera på omgivningen 
och miljön. De valde även att använda lösenordsskyddade sidor och att radera information 
och följare som inte längre har någon relevans till verksamheten. Gren (2007) förklarar att det 
är av betydelse att som pedagog reflektera kring etik och hur detta tillämpas i förskolans 
verksamhet, då de arbetar med andra människors integritet. Pedagogerna i studien visade på 
vikten av att ha en medvetenhet i arbetet vid exponering av andra personer. Innan publicering 
på sociala medier reflekterar de kring varför och vad som ska publiceras och hur det kommer 
upplevas av andra, vilket Cartner och Hallas (2017) framhåller är en viktig reflektion. 
Lindgren (2016) har tolkat att reflektion kring etik behöver införas i förskolans verksamhet i 
och med digitaliseringen. Dock är det enbart en pedagog som uttryckligen berättar om att den 
etiska reflektionen förekommer, men i resultatet går det ändå att utläsa att alla pedagoger 
arbetar med etikfrågor då de säger att de inte vill exponera barnen i bilderna. Därför resonerar 
de även att ett samtycke inte är nödvändigt, när barnen inte exponeras på plattformarna. I och 
med GDPR ska de som behandlar personuppgifter förklara hur dessa ska behandlas 
(www.datainspektionen.se). Där det finns en osäkerhet i arbetet som innefattar hänsyn till 
lagar och regler, kan det påverka användningen av sociala medier som verktyg. Oklarheten, 
som uttrycks av pedagogerna i resultatet, kan komma att påverka att samverkansformen inte 
används till fullo. Det kan tyckas överdrivet när publiceringen är avidentifierad och inga 
känsliga personuppgifter exponeras, men å andra sidan är det svårt att veta vilka som kommer 
kunna ta del av det publicerade och vad det kan används till. Detta då vårdnadshavare kan 
sprida vidare det publicerade innehållet. Vi ställer oss frågan om vad som är rimliga digitala 
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kompetenskrav med avseende på pedagogrollen, nu och i fortsättningen, i och med det Hogan 
och Quan-Haase (2010) belyser som kuratorrollen. I och med att pedagogen blir en utställare 
där de sociala medierna blir till en utställning för allmänheten över obestämd tid, som Tufekci 
(2008) framhåller, är det viktigt att vara medveten om att den förskolerelaterade livsvärlden 
kommer kunna exponeras för obehöriga. Denna medvetenhet visas i resultatet där de samtalar 
om risker med exponering trots en oklarhet.  

Både Stigsdotter (2014) samt Hogan och Quan-Haase (2010) lyfter att det digitaliserade 
samhället och användandet av sociala medier kommer att fortsätta utvecklas. Det gör att 
ytterligare kompetenser hos pedagogerna i förskolan kommer behöva utvecklas, men återigen 
ställer vi oss frågan vad som är en rimlig nivå att kunna för en pedagog i sin roll. Att vara 
pedagog, men också det Hogan och Quan-Haase förklarar som framing och curation, blir inte 
bara kompetenskrävande men även tidskrävande. Som utställare med de sociala medierna som 
ett museum, finns en önskan om att visa upp ett meningsfullt inramat innehåll. I resultatet 
uttrycker pedagoger att de vill visa upp ett bra innehåll som lockar vårdnadshavarna att ta del 
av det. Dock förklaras det att tiden begränsar dem som utställare och gör att de upplever att de 
inte hinner göra ett så bra innehåll som önskas, vilket i sin tur kan leda till att vårdnadshavare 
inte tar del av det publicerade.  

Pedagogens kompetens i användandet av digitala verktyg är av betydelse för i vilken 
utsträckning verktygen kommer att användas (Bergenord, 2014; Cartner & Hallas, 2017; 
Parnell & Bartlett, 2012). I studien framkommer det erfarenheter av att när kollegor inte haft 
tillräcklig kompetens i digitala verktyg, har de valt att inte använda det. Det gör att mycket 
ansvar läggs på den pedagog med kompetens, och på grund av det kan det bli tidsbrist för 
pedagogen som upplever ett ansvar över samverkansformen. Pedagogernas erfarenheter visar 
på att de ibland inte har tid att göra ett så bra inlägg som önskas, och pedagogerna upplever att 
ett innehåll som görs i stress inte blir nog intressant att läsa för vårdnadshavarna. Därför är det 
viktigt att fler pedagoger får kompetens i hur de kan använda digitala verktyg, så att fler 
pedagoger kan lägga ned tid på samverkansformen. I och med kuratorrollen och inramningen 
(Hogan & Quan-Haase, 2010) av livsvärlden, får rollen som pedagog en ytterligare dimension 
då verksamheten blir en utställning som skapar både möjligheter och utmaningar. Att rama in 
livsvärlden via sociala medier gör också att pedagogen kan ställa ut och visa upp den till 
vårdnadshavare. Detta ställer krav på pedagogens kompetens i användandet av sociala medier. 
Genom detta är det viktigt att fler pedagoger i en och samma verksamhet har denna 
kompetens, eftersom det finns fler sanningar om verkligheten. Där det bara finns en pedagog 
med kompetens kommer utställningen enbart präglas av den pedagogens syn av 
verksamhetens livsvärld. Därför är det av vikt att fler pedagoger har kunskap i att använda 
sociala medier så att fler inramningar och verkligheter av verksamheten synliggörs. Vid 
kompetensbrist kommer de sociala medierna bli lidande eftersom att pedagogerna inte 
kommer använda verktyget fullt ut. Är verktyget inte optimalt för sociala mediernas 
funktioner kommer samverkansformen även här bli lidande. Där det bara är en pedagog som 
har kompetens och kan funktionerna, är tiden avgörande. Därför blir det en spiral av olika 
aspekter. Men om verktygen varit optimala för användandet och alla pedagoger har 
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kompetens i att använda dem, skapas det mer tid och möjligheter till att samverkansformen får 
leva upp till den potential som den ger uttryck för.    

Avslutningsvis pekar resultatet på, som tidigare nämnts, främst att de sociala medierna i 
samverkan används av pedagogerna som en informationskanal, istället för en kanal för 
kommunikation. Detta för att pedagogerna berättar att de visar upp delar av verksamheten och 
vad barnen gör, samt att de delger vårdnadshavarna extra viktig information. De upplever att 
det är ett lättillgängligt verktyg för samverkan, där de kan nå ut till alla vårdnadshavare. Det 
skapar en möjlighet till delaktighet och återkoppling för vårdnadshavarna. Dock blir det 
motsägelsefullt när de även berättar att de inte vet om alla vårdnadshavare har tagit del av det 
som har blivit publicerat. Det upplevs av samtliga deltagare att de sociala medier de använder 
i sin verksamhet, ger förutsättningar för att kunna nå ut till alla, men samtidigt förklarar de 
utmaningar av att de inte vet om alla har läst. Detta blir en problematik då det kan skapa en 
aningslös trygghet för pedagogerna, då de i själva verket inte känner till om alla 
vårdnadshavare har tagit del av informationen. Det visar sig också att olika aspekter i en 
nedåtgående spiral är beroende av varandra i hur pedagoger använder sociala medier. 
Aspekterna, vilka var kompetens, verktyg och tid, påverkade i vilken utsträckning 
pedagogerna publicerade innehåll. Det framkom även en oklarhet ifråga om exponering, 
samtycke och tillgång. Det visade sig även i resultatet att det är avgörande hur pedagoger 
väljer att framföra och marknadsföra plattformen, för att kunna skapa möjliga möjligheter för 
att de sociala medierna ska fungera som en bra samverkansform. Detta innebär att det därför 
är avgörande och av betydelse hur pedagogerna väljer att marknadsföra plattformen till 
vårdnadshavarna för att få den återkoppling som efterfrågas.  

7.3 Slutsatser 

Pedagogens roll, kompetens och förhållningssätt i samverkan med vårdnadshavare är 
avgörande för hur de sociala medierna kommer att användas i förskolans verksamhet. Det är 
pedagogen som kommer att bestämma hur sociala medier framställs för vårdnadshavarna och 
hur de kommer att användas. Det är pedagogens val om hur och vilken livsvärld som kommer 
ramas in och ställas ut till vårdnadshavarna och därmed vad vårdnadshavarna kan samtala om, 
både med pedagogerna men även i hemmet med barnen. Användandet av sociala medier kan 
innebära konsekvenser i och med den nya dimensionen och de tids- och kompetenskrav som 
ställs på pedagogens roll. Därför är det viktigt att fler pedagoger får kompetens i hur de kan 
använda digitala verktyg, så att fler pedagoger kan lägga ned tid på samverkansformen. 
Sociala medier som samverkansform bidrar även till att samtal kan bli mer innehållsrika, då 
den publicerade utställningen visar upp den förskolerelaterade livsvärlden för 
vårdnadshavarna. I och med det är det pedagogen som bestämmer hur delaktiga 
vårdnadshavarna kommer att bli genom denna samverkansform. Det kan uppstå konsekvenser 
i och med denna samverkansform då pedagogerna inte vet om alla vårdnadshavare har tagit 
del av den information som blivit publicerad om vårdnadshavarna inte kommenterar det. 
Därför är det viktigt för en pedagog att kunna avgöra när kompletterade former för samverkan 
ska användas.  
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7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Efter genomförd studie upplever vi att det hade varit intressant att undersöka detta utifrån 
vårdnadshavares perspektiv. Det har framkommit i denna undersökning att pedagogerna 
efterfrågar mer respons från vårdnadshavare på det som publiceras och därför hade fortsatt 
forskning kunnat fokusera och undersöka hur vårdnadshavare perspektiv och hur de upplever 
sociala medier som samverkansform.  
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