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Syftet med utvecklingsarbetet var att undersöka om en blogg kan användas i 
förskolan för att dokumentera verksamheten och främja föräldrasamverkan. För att 
ta reda på detta designade och utvecklade vi en fiktiv blogg. För att genomföra 
utvecklingsarbetet använde vi oss av samtal med förskollärare vid två tillfällen samt 
av ett bloggverktyg. Vid det första tillfället diskuterade deltagarna pedagogisk 
dokumentation, föräldrakontakt och blogg som verktyg med stöd i tidigare forskning. 
Vid det andra tillfället gjordes revideringar i bloggen efter förskollärarnas önskemål. 
Vår slutsats är att en blogg kan fungera som en pedagogisk dokumentation av 
verksamheten som skulle kunna främja föräldrasamverkan då bloggen är tillgänglig 
för föräldrarna. Bloggen är därmed även en dokumentation av verksamheten vilken 
är en kvalitetssäkring då den visar om förskolan uppfyller de mål och riktlinjer som 
våra styrdokument beskriver.  
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: förskola, föräldrakontakt, pedagogisk dokumentation, sociala medier, 
systemteori 
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2 Inledning  
Det här utvecklingsarbetet handlar om blogg som verktyg för pedagogisk 
dokumentation i förskolan och syftar till att skapa ett nytt forum för att främja 
föräldrasamverkan. Vi genomförde vårt utvecklingsarbete med stöd av förskollärare 
från fyra olika förskolor i en kommun i Mellansverige. Vår målsättning var att med 
hjälp av samtal i en typ av deltagandeforskning, få en inblick i förskollärarnas 
uppfattningar gällande utvecklingsmöjligheter av den pedagogiska dokumentationen 
och kommunikationen mellan hem och förskola genom en blogg. Genom att använda 
gruppsamtal som datainsamlingsmetod och centrala resonemang från tidigare 
forskning kunde vi skapa en fiktiv blogg som exempel på hur en sådan kan se ut och 
fungera i en verksamhet. Vi vidareutvecklade sedan bloggen i en andra version efter 
ett andra samtalstillfälle där förskollärarnas synpunkter låg till grund för 
revideringen av bloggen. Denna blogg där föräldrar och pedagoger kan mötas hoppas 
vi kan bli ett inspirerande verktyg. Vår förhoppning är att bloggen ska kunna öppna 
upp för en rikare dialog i det personliga mötet mellan hem och förskola. 
”Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med 
och påverka verksamheten i förskolan.” (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 13). Vår 
personliga erfarenhet av den pedagogiska dokumentationen på förskolan är att 
mängden dokumentation som sätts upp i förskolans lokaler försvårar för föräldrar att 
ta till sig den. Bloggen tror vi kan vara ett sätt att skapa kvalitet i den pedagogiska 
dokumentation som görs tillgänglig för föräldrarna. Utformningen av bloggen ska 
vara tydlig så att det underlättar för föräldrarna att ta del av verksamheten och detta 
är även någonting som läroplanen för förskolan beskriver. ”Att förskolan är tydlig i 
fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas 
möjligheter till inflytande.”  (Lpfö 98, reviderad 2010, s.13). 
 
Systematisk dokumentation är något som läroplanen för förskolan beskriver: 
”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 
utvärderas och utvecklas.” (Lpfö 98, reviderad 2010, s. 14) och ”Barn och föräldrar 
ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.” (Lpfö 98, 
reviderad 2010, s. 14). Bloggen tror vi är ett verktyg för en systematisk 
dokumentation av verksamheten. Den underlättar även möjligheten att snabbt och 
smidigt gå bakåt i tiden för att på sätt följa verksamhetens utveckling.  
 
Ljung-Djärf och Tullgren (2009) beskriver hur regeringen år 2001 bestämde att IKT1 
skulle involveras i undervisningen både i förskola och skola. Personalen i förskolan 
har trots det svårt att se hur IKT skulle kunna utveckla verksamheten och anser själva 
att de saknar kunskap kring hur datorn kan användas. På grund av bristande 
kunskaper har personalen även svårt att föra diskussioner kring hur de skulle kunna 
använda datorn på ett meningsfullt sätt så att den förenas med förskolans 
grundläggande värden. Trots att förskolans personal inte ser hur datorn kan 
användas i verksamheten menar Ljung-Djärf och Tullgren att förväntningarna utifrån 
satt press på att datorn ska användas som ett redskap i verksamheten.  
 
I den debatt som förs i media idag ser vi att datorn som verktyg i skolarbetet, 
dokumentation och kontakten med föräldrarna är högst aktuell. I ett nummer av 
Lärarnas tidning (2012) är temat föräldrar. Arevik (2012) har intervjuat en förskola 

1 IKT är en förkortning på informations- och kommunikationsteknologi. IKT  är ett förhållningssätt där ny teknik används som 
förmedlare av information och kommunikation.  IKT  handlar bland annat om hur man nyttjar olika media för att förtydliga och 
underlätta förmedlandet av information.



som använder sig av datorn och Facebook2 som en pedagogisk plattform för att 
dokumentera verksamheten och kommunicera med föräldrarna. Arevik beskriver i 
artikeln att föräldrarna till barnen på förskolan han intervjuat är positiva till 
initiativet. I förskolans egen utvärdering har föräldrarna bland annat svarat att det är 
lättare att samtala med barnet om vad som hänt under dagen. En förälder sa såhär: 
”Jag känner mig som en fluga på väggen. Nu vet jag vad ni gör och varför!” 
(Arevik, 2012, s. 29). Eftersom vi upplever att sociala medier och föräldrakontakt 
ligger rätt i tiden anser vi oss kunna formulera ett tydligt syfte och en målsättning 
med vårt utvecklingsarbete. 

 

2.1 Syfte och målsättningar 
Utvecklingsarbetet syftar till att undersöka om en blogg kan användas i förskolan för 
att dokumentera verksamheten och främja föräldrasamverkan. För att undersöka 
detta var målsättningen att designa och utveckla en blogg som kunde fungera som en 
pedagogisk dokumentation av verksamheten som föräldrarna kan ta del av. Bloggen 
ska kunna öppna upp för en dialog, som särskilt fokuserar på att delge föräldrarna en 
verksamhetsberättelse.  
 
Vårt utvecklingsarbete gick alltså ut på att undersöka om en fiktiv blogg gick att skapa 
och hur den skulle kunna utveckla verksamheten. Vi tror att bloggen kan underlätta 
och fördjupa kontakten och dialogen mellan hem och förskola samt hjälpa pedagoger 
att lättare dokumentera och följa upp verksamhetens vardag. Förskolans uppdrag är 
att arrangera pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i de centrala 
styrdokumenten. I styrdokumenten framgår bland annat att IKT ska ingå i förskolans 
vardag.  
 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Pedagog: De gånger vi använder begreppet pedagog avser vi alla som deltar i det 
pedagogiska arbetet med barnen, alltså både förskollärare och barnskötare. Vi 
använder även begreppet förskollärare och det avser personer med motsvarade 
högskoleutbildning.  
 
Föräldrar: Vi är medvetna om att alla barn inte lever tillsammans med sina biologiska 
föräldrar. Vi väljer ändå att använda oss av ordet föräldrar då det är den benämning 
som författarna till den litteratur vi tagit del av använder sig av.  
 
Blogg: En blogg är enligt Nationalencyklopedin (2012) en webbsida på Internet som 
används som en typ av dagbok. Det nyaste inlägget hamnar överst på sidan, det går 
sedan att följa föregående händelser genom att skrolla ner. Äldre inlägg arkiveras och 
finns kvar. På de flesta bloggar kan läsarna kommentera inläggen, ägaren av bloggen 
väljer sedan om kommentarerna ska publiceras. Bloggverktyg är ofta gratis och enkla 
att hantera.  



3 Litteraturöversikt  

De fyra kunskapsområden vi ansåg viktiga för genomförandet av utvecklingsarbetet 
var systemteorin, pedagogisk dokumentation, kommunikation mellan hem och 
förskola samt sociala medier som verktyg för kommunikation och pedagogisk 
dokumentation. Vi har tänkt att bloggen kan fungera som en del av den pedagogiska 
dokumentationen och för att göra föräldrar mer delaktiga i verksamheten genom att 
använda det sociala medium som bloggen är. Systemteorin är den teori vi har grundat 
våra resonemang på och det är även denna teori som många av våra valda författare 
söker stöd i. Relevant litteratur har hämtas från biblioteket på Mälardalens högskola 
och från lokala bibliotek på hemorten där vi sökt i respektive bibliotekskatalog. De 
databaser vi använt oss av är Skolporten och Google scholar där vi använt sökorden 
föräldrakontakt, pedagogisk dokumentation och sociala medier. Läroplaner och 
aktuella tidsskrifter har använts som referenslitteratur.  
 

3.1 Systemteorin  

Andersson (2004) beskriver några grundtankar från systemteorin och utgår då från 
det interaktionistiska perspektivet. Hon menar att det interaktionistiska perspektivet 
innebär att man ser på barnet som aktivt i en aktiv miljö. Alla människor som 
befinner sig i en miljö påverkar varandra genom sitt beteende och sina handlingar. 
Andersson refererar även till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell vilket 
även Klefbeck och Ogden (2009) gör. 

Klefbeck och Ogden (2009) beskriver relationen mellan de nätverk som påverkar 
barnet genom mikro- och mesosystemet (figur 1 och 2) som framställs i 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (s.134-135). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, mikrosystemet 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2, mesosystemet 
 
 

 
Längst in i mikrosystemet som Klefbeck och Ogden (2009) beskriver, befinner sig 
barnet och de personer som är i direkt relation till barnet, däribland förskollärare och 
föräldrar. I systemet utanför som kallas mesosystem tittar man på de relationer som 
finns mellan de kontakter som barnet har i mikrosystemet, exempelvis relationen 
mellan barnets föräldrar och förskollärare, och hur denna relation påverkar barnet 
indirekt. Klefbeck och Ogden menar att en tvåvägskommunikation mellan hem och 
förskola är att föredra då det har en avgörande roll för barnets utveckling. Hur bra 
relationerna i mesosystemet fungerar påverkar indirekt barnet. Författarna beskriver 
att det genom forskning har visat sig att samspelet mellan de olika mikrosystemen är 
mer betydande för barnets utveckling än vad som sker i de olika mikrosystemen. 
Kontakten mellan hem och förskola är alltså viktig, författarna menar att öppna 
kommunikationskanaler i olika sammanhang där parterna får lära känna varandra är 
att föredra.  
 
Ottosson (2009) beskiver även hon systemteorin och att teorin utgår från ett 
helhetsperspektiv där relationer och samspel anses centrala. Teorin utgår från att 
människor är ömsesidigt beroende av varandra. Ingen händelse är oberoende och 
sker inte i ett linjärt samband med orsak och verkan utan ses som ett cirkulärt 
samband utan start- eller slutpunkt. Människans utveckling påverkas av den 
samspelsprocess som sker mellan omgivningen och individen. I praktiken innebär 
det till exempel att ett barn aldrig ses som ensam orsak till ett problem i en 
barngrupp utan allt ses i relation till den sociala kontexten. Ylvén och Wilder (2009) 
utgår också från systemteorin då de beskriver de relationer som påverkar barnet. De 
menar att barnet och familjen kan ingå i flera mikrosystem och varje gång barnet 
eller familjen blir del av en ny social kontext skapas ytterligare ett mikrosystem. Det 
här sker till exempel då barnet börjar på förskolan. Då barnet blir del av ett nytt 
mikrosystem betyder även det att familjen och förskolan blir en del av barnets 
mesosystem, alltså en relation som påverkar barnet indirekt. Systemteorin hjälper 
oss att förstå varför goda relationer mellan hem och förskola är viktiga för barnets 
utveckling och därmed är denna teori relevant för vårt utvecklingsarbete.  
 



3.2 Kommunikationen mellan hem och förskola 

Enlig Alfakir (2004) är viktiga framgångsfaktorer för att barnen ska lyckas i sitt 
skolarbete att kontakten mellan de vuxna kring barnet fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. En förutsättning för att detta ska kunna ske menar Alfakir är 
att skolan är aktiv och har kontinuerlig och genomtänkt kommunikation med 
föräldrarna. Andersson (2004) grundar sina antaganden på tidigare forskning, 
intervjuer med föräldrar samt erfarenheter från sin yrkespraktik. Hon ser på den 
regelbundna föräldrakontakten som en förutsättning för att motivera barn och elever. 
Föräldrarnas delaktighet och möjlighet att göra sin röst hörd angående skolan och 
vad som händer där är av stor vikt när det kommer till barnets skolframgång. 
Föräldrarna är de som känner barnet bäst och det är därför vikigt att förskolläraren 
ser dem som en tillgång för att arbetet med barnen ska fungera så bra som möjligt. 
Föräldrarna kan hjälpa förskollärarna att förstå vad barnet behöver bäst för att 
fungera eftersom de har levt tillsammans hela livet.  
 
En öppen dialog mellan lärare och föräldrar menar Andersson (2004) borde vara en 
självklarhet om man vill se till barnets bästa. Andersson menar även att det möte som 
skedde förr i tiden handlade om att läraren informerade och påverkade föräldrarna 
medan den dialog och det möte som sker idag grundar sig mer på ett samarbete 
parterna emellan. Enligt Andersson visar även forskning att föräldrarnas intresse och 
engagemang när det gäller samarbete har ökat de senaste årtiondena. De vill nu vara 
med och påverka och förväntar sig att skolan ska fullfölja sitt uppdrag. En 
regelbunden kontakt där föräldrar respekteras och är delaktiga har visat att barnen 
trivs och presterar bättre. En bra kontakt med föräldrarna ger en komplett bild av 
barnets situation.  
 

”En regelbunden kontakt och öppen dialog mellan hem och skola 
gagnar barnen. Det ger en trygghet till både lärare, föräldrar och 
barn. Föräldrarna får insyn i barnens skolverklighet och lärarna får 
insyn i barnens hemsituation. Ansvaret fördelas på alla parter, 
relationerna blir tryggare och kontrollen på barnet blir starkare.” 
(Andersson, 2004, s. 29-30) 

 
Sandberg och Vuorinen (2007) beskriver sin studie om samverkan mellan hem och 
förskola baserat på intervjuer med både föräldrar och förskollärare. Författarna 
menar att familjen är särskilt viktig när det gäller barnets identitetsutveckling och 
synen på människan och omvärlden. Det är därför viktigt att föräldrarna får vara 
delaktiga i förskolans verksamhet. Bemötandet från förskolans sida bör vara vänligt 
och inkluderande för att föräldrarna ska bli mer benägna att samverka. Sandberg och 
Vuorinen menar att det kan vara svårt att motivera föräldrar som har barn i 
sluttampen av sin förskoletid till att engagera sig i förskolans verksamhet. Författarna 
menar att föräldrarnas högsta prioritet alltid kommer att vara deras eget barn men 
att detta blir mer framträdande mot slutet av förskoletiden. Eftersom föräldrarna 
fungerar som en typ av kvalitetssäkrare i förskolan, då de prioriterar sitt barns 
välbefinnande, är deras engagemang viktigt. I praktiken kan detta innebära att de 
förskolor som inte lyckats involvera föräldrarna eller tillåter föräldrarna att 
involveras får begränsade resurser och därmed sämre kvalitet i verksamheten. 
 
Ylvén och Wilder (2009) skriver om vikten av kontinuitet och kvalitet för att skapa en 
tillitsfull relation mellan förskola och hem. En viktig del i att en tillitsfull relation 
byggs upp är att båda parter har respekt för varandras kompetenser. För en 



fungerande relation ställs det krav på en flexibilitet. Alla som ingår i barnets 
kontaktnät har olika bakgrunder och värderingar men trots att det ibland uppstår 
meningsskiljaktigheter är det viktigt att komma ihåg att alla är där för barnets skull. 
Juul och Jensen (2003) beskriver att föräldrar idag är mer medvetna om barnets 
situation i förskolan och de ställer därför större krav på förskolan och pedagogerna 
som arbetar däri. Föräldrarna förväntar sig enligt författarna, ett jämlikt möte men 
vill att pedagogen ska vara den som tar första steget då de anser att det är denne som 
är professionell och erfaren. Pedagogen är den som bär ansvaret för dialogens kvalité. 
Juul och Jensen menar att dialogen mellan hemmet och förskolan innebär att 
pedagogen, som är professionell och har en relationskompetens bär det största 
ansvaret. Det här är även något som Andersson (1994) menar då pedagogerna har fler 
erfarenheter av att möta föräldrar än vad föräldrar har av att möta pedagoger. Goda 
relationer där föräldrarna känner en trygghet och delaktighet i barnens vardag är 
viktigt för barnens utveckling. En blogg tror vi kan vara ett sätt att låta föräldrarna bli 
mer delaktiga. 
 

3.3 Pedagogisk dokumentation  

Dahlberg, Moss och Pence (2002) ser på pedagogisk dokumentation både som ett 
material och en process. Materialet ska visa vad barnen gör och säger samt visa 
pedagogens förhållningssätt gentemot barnen. Pedagogisk dokumentation kan göras 
genom foton, videoinspelningar, texter och barnens verk. Observationer och 
verksamhetsberättelser utifrån materialet syftar till att utveckla verksamheten. Åberg 
(2011) beskriver hur hon upplevde att den pedagogiska dokumentationen förde 
kollegorna samman och gav dem möjlighet att gemensamt reflektera över sitt 
förhållningssätt och sin syn på barn samt vilka konsekvenser det fick för 
verksamheten. Åberg menar att pedagogisk dokumentation är ett möte mellan teori 
och praktik. Lenz Taguchi (1997) menar att den pedagogiska dokumentationen kan 
ske i bild, text, fotografier och film och att det är ett arbetsverktyg för förskollärare. 
Hon beskriver det som ett kollektivt arbetsverktyg som öppnar upp för gemensam 
reflektion mellan pedagoger, mellan barn och pedagoger, mellan barnen och mellan 
pedagoger och hemmen. För pedagoger ger det möjlighet till att ställa observationer 
mot befintliga teorier. Författaren menar att synen på barn inte skapas ur tomma 
intet utan i interaktion med omvärlden. Haug (1992, refererad i Lenz Taguchi, 1997) 
menar att förändringar som sker i verksamheten sker inom och på grund av de 
ramfaktorer som finns, bland annat ekonomiska och politiska, men när man 
förändrar verksamheten är det viktigaste att de som arbetar i förskolan har förändrat 
sitt förhållningssätt och har fått ny förståelse för vad det innebär att driva en 
pedagogisk verksamhet, som hjälp finns den pedagogiska dokumentationen.  
 
Genom att dokumentera menar Åberg (2011) att kollegorna sinsemellan kan se hur 
olika det går att uppfatta ett och samma barn eller en verksamhet. Åberg menar att 
den pedagogiska dokumentationen bidrar till en verksamhet som ständigt är i en 
förändringsprocess eftersom arbetslaget hela tiden kommer till nya insikter som gör 
att pedagogerna vill förändra något. Dessutom påpekar författaren det faktum att 
barngruppen ständigt byts ut vilket innebär att ingenting är beständigt. Inget barn är 
det andra likt och därför kan inte miljön på förskolan se likadan ut oavsett vilka barn 
som går där. Där blir den pedagogiska dokumentationen viktig eftersom den 
synliggör vilka behov som finns just nu i verksamheten. Miljön ska anpassas till 
barnen och inte tvärtom. Lenz Taguchi (1997) beskriver även hon hur Reggio Emilia 
pedagogiken ser på miljön, förhållningssättet till barnen och kollegor som något 



föränderligt. Med hjälp av pedagogisk dokumentation blir det synligt vilka 
förväntningar som finns på barnet. Genom den pedagogiska dokumentationen kan 
förskollärare synliggöra för sig själva vad den pedagogiska miljön och 
förhållningssättet signalerar till barnet. De kan se vilka styrkor och svagheter 
verksamheten har och vad som kan förändras för att göra den bättre.  
 
Åberg (2011) menar att den pedagogiska dokumentationen kan bidra till att 
föräldrarna blir mer involverade i sina barns och verksamhetens vardag. Innan 
förskolan, där författaren jobbat, började med pedagogisk dokumentation handlade 
tambursamtalen vid hämtning och lämning mest om vad barnen hade ätit och om de 
lekt inne eller ute på dagen. Genom att skriva ut och sätta upp bilder på barnen i 
förskolan fick de mer att prata om och det var nyttigt för pedagogerna att beskriva det 
som hänt med ord så att det blev begripligt för utomstående. Föräldrarna fick 
möjlighet att ställa helt nya frågor och det gjorde dem mer intresserade. Lenz Taguchi 
(1997) beskriver att det är viktigt att det finns en tillit mellan personalen på förskolan 
och hemmet. Dels måste vårdnadshavaren veta att barnet mår bra på förskolan och 
dels måste de veta att pedagogerna har ett bra samarbete och att verksamheten 
fungerar som den ska. För barnen är det också viktigt att se att de vuxna i 
omgivningen har en bra relation dem emellan. 

Lenz Taguchi (1997) menar att genom den pedagogiska dokumentationen blir det lätt 
att gå tillbaka i tiden tillsammans med barnen för att de ska kunna se vad de har gjort 
och få stöd genom bilder och text, som pedagogen läser, för att kunna kommunicera 
med pedagogen om sina tankar kring vad de gjort. Den pedagogiska 
dokumentationen fungerar även som stöd för pedagogen eftersom även pedagogen 
får stöd genom bilder och text. Genom bilder och text kan pedagogen reflektera 
tillsammans med kollegor och utomstående om sig själva och barnen i situationen 
som dokumentationen beskriver. Det blir lättare att genom den pedagogiska 
dokumentationen se vad som ger mening åt barnen i sitt kunskapssökande och i 
kommunikationen med andra. Det blir också lättare att se vilka intressen som är 
värdefulla för förskollärarna att ta vara på för att bibehålla motivationen hos barnen. 
Att skapa kontinuitet i den pedagogiska dokumentationen samt att det ska vara lätt 
att följa verksamhetens utveckling genom att gå bakåt i tiden är något vi har tagit 
fasta på vid utformandet av bloggen. 
 

3.4 Sociala medier 
Ekberg (2012) menar att alla medier är sociala medier, men för att sociala medier ska 
särskiljas från övriga mediala företeelser måste ordet sociala i uttrycket sociala 
medier få en mer specifik betydelse. Den bärande idén i begreppet är att människor  
ömsesidigt kan påverka varandra och att interaktionen främjas av tjänsternas 
dubbelriktade funktion. Det är den dubbelriktade funktionen som utgör grunden i 
definitionen av ordet sociala. Ekberg beskriver i sin avhandling om lärarens möten 
med sociala medier  att det har blivit en stor del av människor vardag på senare år. På 
grund av den ökade användningen börjar såväl företag som kommunala 
verksamheter säga att de sociala medierna har stor potential för att utveckla den egna 
verksamheten.  Den dominerande åldersgruppen som använder sig av social 
nätverksgemenskaper är 16-35 åringar, men att den äldre generationens användande 
är på uppgång. Eftersom att användandet av social medier är stort menar Ekberg att 
skolan och pedagoger måste anamma dessa verktyg och därmed revidera dagens 
utbildningsmetoder och innehåll för att utveckla verksamheten.  



 
Jobring, Carlén och Bergenholtz (2006) som alla är medlemmar i forskargruppen 
Online Learning Communities 3 menar att Internet är en social arena med stor 
potential. De menar att Internet öppnar upp möjligheterna för kommunikation 
mellan människor samt ökar informationsflödet. Allt fler människor har idag kommit 
i kontakt med Internet som en mötesplats. Ett verktyg kan vara en blogg. En blogg är 
en webbplats som kan användas som en dagbok, den är oftast skapad av en person 
och de som läser kan kommentera inläggen. Denna typ av mötesplats finns som ett 
gratisverktyg. Carlén och Bergenholtz (2006) skriver även att det är betydelsefullt att 
ta tillvara på önskemål och förslag för att utveckla mötesplatser på nätet. Bloggens 
funktion och innehåll genomgår då en förändring utifrån läsarnas förslag. För att en 
webbplats, exempelvis en blogg ska kännas levande är det betydande att visa antalet 
besökare menar Nilsson (2006). För mycket information och funktioner är inte att 
föredra. Nilsson grundar sina antaganden på egen och andras forskning inom 
området.   
 
Genom nätbaserade och webbaserad teknik som alla i verksamheten har tillgång till 
kan man utveckla verksamheten menar Jobring och Bergenholtz (2006). Genom att 
alla i personalen kan gå in och uppdatera med aktuella reflektioner om det dagliga 
arbetet skapas förutsättningar att se vilka förändringar som kan göras, vad som är 
bra och hur verksamheten lever upp till de mål och syften som är givna. Som 
förskollärare och lärare är det nödvändigt med återkoppling, genom att göra 
reflektion och dokumentation nätbaserat möjliggörs erfarenhetsutbyte och djupare 
reflektion på ett helt nytt sätt genom att man kan få inblick i hur andra tänkt om 
liknande eller samma sak. Jobring och Bergenholtz har använt sig av kvalitativa 
intervjuer med personer som har erfarenhet av att driva nätbaserade mötesplatser.  
 
Enochsson (2006) menar att skolan har en viktig uppgift i att uppmuntra, utveckla 
och utmana den digitala kommunikationen på Internet i och med att samhället 
förändras och för att användningen av Internet ökar. Rask (2006) skriver att den nya 
kommunikationstekniken har mycket att tillföra när det gäller att motivera föräldrar 
till engagemang kring barnens skolgång. Han menar att den öppnar upp möjligheter 
för föräldrar att känna sig mer delaktiga och involverade i barnens skolgång. 
Författaren menar även att inre motivation sällan är medfött utan är starkt kopplat 
till yttre stöd i form av föräldrarnas engagemang. Rask menar att många föräldrar 
känner ett utanförskap när det gäller barnens skolgång och att detta skulle kunna 
reduceras genom kontinuerlig kommunikation där de kan föra fram sina tankar och 
funderingar och få respons. Rask menar att ny teknik skulle kunna öppna upp för fler 
samtal om skolan mellan barn och föräldrar. Den digitala kommunikationen ska inte 
utesluta det fysiska mötet mellan människor. Rask menar snarare att det fysiska 
mötet och den digitala kommunikationen kompletterar varandra och berikar 
diskussioner och samtal. Anderhag, Selander och Svärdemo-Åberg (2002) ser 
positivt på den digitala kommunikationen då de menar att denna typ av 
kommunikation öppnar upp för att vara deltagande utan att vara fysiskt närvarande.  
 
Sveningson (2006) har sammanfattat tidigare forskning kring ämnet anonymitet på 
nätet och menar att om man vill ta reda på vem som kommenterat eller på något 

Forskningsprojektet på Göteborgs universitet, Online Learning Communities (OLC) syftade till att 
undesöka vilken potentiell betydelse Internet har för lärande och kompetensutveckling.  



annat sätt uttryckt sig på nätet så går det, om man är tillräckligt motiverad, att finna 
personen ifråga. Hon menar att allmänheten i många sammanhang tror att de är 
anonyma men att de i själva verket inte är det. Sveningson (2006) menar att 
anonymiteten på Internet inte resulterar i att vi blir mindre personliga och sociala. 
Den anonyma känslan gör att det sociala trycket minskar vilket har både en fram- och 
baksida. Detta kan leda till mer jämlika diskussioner där människor vågar mer 
eftersom att datorn ger en slags känsla av att vara just anonym. Sveningson beskriver 
att bara för att det socioemotionella innehållet är mindre än mellan fyra ögon 
behöver inte det resultera i att mötet blir mindre socialt och personligt då tillgången 
till sociala ledtrådar såsom smileys kan göra att kommunikationen blir levande. 
Däremot finns det en större risk för missförstånd än i en talad kommunikation. 
Beroende på hur den andra uttrycker sig genom språket kan egenskaper ses genom 
datorn och den känsla som kan uppstå kan då leda till mer fördomar. Dagens 
kommunikationsteknik har stor potential när det gäller att utveckla verksamheter. 
 

4 Planering  
Redan från början var vi inne på att göra ett arbete om föräldrakontakt eftersom det 
är ett område vi tror kan utvecklas. I början av höstterminen utkom både Lärarnas 
tidning med ett tema om föräldrarna och Pedagogiska magasinet med ett tema om 
digitalisering vilket gjorde att vi kände att våra tankar låg rätt i tiden. Våra tankar 
mynnade tillslut ut i ett utvecklingsarbete där kombinationen mellan temana 
resulterade i frågeställningen: hur kan en blogg bli ett verktyg att använda i förskolan 
för att dokumentera verksamheten och främja föräldrasamverkan?  
 
Vår tanke var att skapa en prototyp av en fiktiv blogg för att visa på hur detta sociala 
medium kan användas för att förena pedagogisk dokumentation och kontakten 
mellan hem och förskola. Idén växte fram genom att vi båda läser och följer bloggar 
på fritiden. För oss är det ett sätt att bli delaktig i författarens vardag. Efter att ha läst 
in oss på de teman som presenterades i Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet 
insåg vi att den pedagogiska dokumentationen behöver vara en del av bloggen för att 
det ska bli meningsfullt för föräldrar att ta del av den.  
 
Denscombe (2009) skriver om aktionsforskning som vi inspirerades av som metod. 
Vi kom fram till att den bästa metoden för att utveckla denna blogg var att 
tillsammans med verksamma förskollärare delge varandra tankar om kontakten med 
hemmet, pedagogisk dokumentation, användningen av datorn och bloggen. För att 
undersöka huruvida det fanns ett intresse hos aktiva förskollärare började vi med att 
kontakta förskolechefen i en kommun. Förskolechefen visade stort intresse och 
engagemang för vår idé. Genom förskolechefen fick vi kontakt med sex stycken 
förskollärare som ville delta i vår forskning kring hur en blogg bör utformas. 
Kontakten sköttes genom mejl och telefonsamtal. Innan vi träffade förskollärarna 
första gången var de informerade om att vi skulle träffas vid två tillfällen och genom 
ett missivbrev fick de information om de etiska aspekter vi tagit hänsyn till. 
 

  



5 Metod  
I det här avsnittet presenterar vi vårt val av metod och vårt tillvägagångssätt vid 
utformningen av bloggen. Under vår arbetsprocess har vi fördelat ansvaret jämt 
mellan oss. Vi har arbetat tillsammans största delen av arbetet. Vid 
litteraturgenomgången har vi delat upp materialet mellan oss och skrivit första 
utkastet på egen hand för att sedan tillsammans sammanställa detta till en gemensam 
text. Vid de två samtalstillfällena har båda närvarat, en fungerade som moderator 
medan den andra antecknade. Sammantaget har vi fördelat ansvaret lika och hjälpts 
åt med utformning av bloggen och examensarbetet.  
 

5.1 Kvalitativ metod 
Vi valde att utgå ifrån en kvalitativ metod i vår undersökning. Denscombe (2009) 
beskriver att denna kännetecknas av att forskaren vill undersöka praktiska 
situationer och få deltagarnas uppfattning kring ett ämne. Denscombe menar att 
denna metod är att föredra vid småskaliga forskningsprojekt. Den kvalitativa 
forskningen kan inte ses som en generell uppfattning då det empiriska materialet är 
begränsat. En kvalitativ metod är aktionsforskning som vi inspirerats av. Denscombe 
(2009) beskriver fyra karakteristiska drag för aktionsforskning. Det första är att 
aktionsforskning handlar om att ta tag i verkliga problem och frågor. Det andra är att 
det är en förändringsprocess som syftar till att få större kännedom om ett område. 
Forskningen kännetecknas även av att det sker en återkoppling som möjliggör 
fortsatta undersökningar. Denna process är cyklisk. Deltagarna i forskningen är 
aktiva och deras åsikter är betydelsefulla för forskningen. Deltagarnas aktiva roll är 
det fjärde karaktärsdraget och är även det mest centrala i denna typ av forskning.  
 

5.2 Fokusgrupper  
Denscombe (2009) menar att fokusgrupper syftar till att undersöka attityder och 
uppfattningar inom ett speciellt område. De som medverkar ska ha liknande 
erfarenheter och interaktionen i gruppen ska leda till att forskarna får fram den 
information som känns relevant. Gruppen styrs av en moderator vars uppgift är att 
underlätta genom att hjälpa gruppen att hålla fokus på ämnet och se till att alla får 
taltid. Moderatorns roll är att stå tillbaka och uppmuntra deltagarna att prata med 
varandra till skillnad från en vanlig intervju där deltagarna svarar på givna frågor. 
När förskollärarna förde samtalen fungerade en av oss som moderator och den andra 
hade hand om inspelningsutrustning samt antecknade under samtalen. Även Wibeck 
(2010) beskriver fokusgrupper och att det handlar om att gruppmedlemmarna, som 
inte är färre än fyra och inte fler än sex, talar mer med varandra än med moderatorn. 
Det handlar om att lyssna på vad gruppen anser vara viktiga aspekter utifrån ett givet 
ämne. Det liknar en fri diskussion där forskaren vill komma åt en föreställning 
spontant. Moderatorn introducerar ämnet och ingriper om så behövs. Vi genomförde 
vår forskning genom att föra två samtal med hjälp av fokusgrupper. 
 
De tre områden som diskuterades vid första samtalet var upplevda möjligheter och 
hinder när det gäller pedagogisk dokumentation, föräldrakontakt och blogg som 
verktyg för den pedagogiska dokumentationen och föräldrasamverkan. Under det 
andra samtalet fick förskollärarna komma med frågor, funderingar och förslag på 
revideringar av bloggen. Denscombe (2009) beskriver att det finns både för- och 
nackdelar med öppna frågor. Det kräver en större ansträngning från respondenten 



vilket kan medföra att det är svårt att få deltagare till samtalet. Svaren kan dessutom 
bli svåra att bearbeta och använda i forskningen. De fördelar som finns med att ställa 
öppna frågor är att det inte finns ett givet svar och att respondenten själv väljer att 
berätta det som han eller hon anser relevant för frågan. I vår forskning ser vi inte att 
de öppna frågorna är någon nackdel då vi vill ha olika uppfattningar om pedagogisk 
dokumentation och kontakten med föräldrarna för att kunna skapa en så bra blogg 
som möjligt vilket är vad vårt utvecklingsarbete går ut på. Wibeck (2010) beskriver 
att fokusgrupper som används för deltagandeforskning har ett dubbelt syfte, dels att 
samla in data men även att sätta igång lärprocesser hos deltagarna. 
Deltagandeforskning bidrar till förändring genom att deltagarna delger sina 
berättelser och därefter föreslår strategier. Samma fokusgrupp möts vid upprepade 
tillfällen, i vårt fall två gånger. Forskarens roll handlar här om att samarbeta med 
deltagarna.  
 

5.3 Urval  

Förskollärarna vi valde att intervjua arbetade i en kommun som geografiskt sett 
passade oss bra, därmed var det i första hand ett bekvämlighetsurval som Denscombe 
(2009) beskriver. Vi fick hjälp av förskolechefen med att få ett varierat urval av 
förskollärare med tanke på ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet och förskolor. Vi 
hade kontakt med sex förskollärare och detta var ett medvetet val då vi hade i åtanke 
att någon kan få förhinder. Vi är medvetna om att urvalet var begränsat och att 
resultatet från diskussionerna med våra förskollärare inte kan anses vara en generell 
uppfattning.  
 

5.4 Designprocessen  

Vi har med hjälp av fyra förskollärare fört fokusgruppsamtal vid två tillfällen, båda 
samtalen spelades in. Sex förskollärare skulle medverkat från början men två kunde 
inte närvara under samtalen. Det första samtalet handlade om deras uppfattningar 
om pedagogisk dokumentation, kontakten med föräldrarna och blogg som verktyg för 
det pedagogiska dokumentationen och föräldrasamverkan. Vi förde samtal kring hur 
dessa förskollärare ser på hur det fungerar idag i deras verksamheter.  Det andra 
samtalet gick ut på att med deras hjälp göra revideringar i den fiktiva blogg vi skapat 
utifrån deras synpunkter från första samtalet. Efter de båda samtalstillfällena satte vi 
oss ner och lyssnade igenom materialet och förde anteckningar över det som 
framkommit. Vi har lyssnat på de inspelade gruppdiskussionerna flertalet gånger för 
att lära känna materialet och det som sagts för att visa på en så rättvis bild som 
möjligt. Vid genomlyssning av materialet valde vi att välja ut och transkribera de 
delar som har varit avgörande för utformningen av bloggen. Delar av denna 
transkribering har vi sedan lyft in i resultatet. Under hela arbetets gång har 
systemteorin varit vår utgångspunkt där framförallt mesosystemet varit en central del 
i arbetet. Med hjälp av denna teori har vi fått stöd för att bloggen kan vara ett bra 
verktyg för att skapa de goda kontakter runt barnet som är betydelsefulla för barnets 
utveckling. Litteraturen har hjälpt oss med vilken typ av innehåll som ska finns med i 
bloggen och hur inläggen bör utformas. 
 
Vi har använt oss av ett gratisverktyg, www.blogg.se, för att skapa vår blogg. För att 
starta bloggen skapade vi ett användarkonto på hemsidan. När vi sedan loggade in 
första gången valde vi ett tema på bloggen, det finns ett antal olika alternativ. Vid 



skapandet av bloggen gjorde vi även grundinställningar, såsom om kommentarerna 
ska vara synliga för andra läsare eller inte och om bloggen ska vara lösenordsskyddad 
eller inte. På vårt konto kunde vi även skriva en kort presentation om oss själva som 
är synlig för läsarna. För att uppdatera med inlägg på bloggen måste vi hela tiden 
logga in på vårt konto för att kunna skriva och lägga upp bilder. Skapandet av bloggen 
var enkelt att hantera då tydliga instruktioner angavs på hemsidan om hur vi skulle 
gå tillväga.   
 

5.5 Etiska principer  

Informationskravet menar både Stukát (2009) och Vetenskapsrådet (2011) innebär 
att de som medverkar i undersökningen är väl informerade om att deltagandet är 
frivilligt samt vad utvecklingsarbete handlar om och vilken roll de har i arbetet. De 
förskollärare vi har valt att göra en gruppintervju med är medvetna om att de kan 
avbryta medverkandet när som helst. Alla förskollärarna gav även sitt samtycke till 
att samtalen spelades in. Vi anser att de som medverkat i vår forskning har tagit del 
av informationskravet genom vårt missivbrev. De är även informerade om att de är 
välkomna att ta del av resultatet. Innan gruppsamtalen har vi, i enlighet med 
samtyckeskravet som Stukát skriver om, fått de medverkandes samtycke i att delta i 
vår forskning i form av gruppsamtal vid två tillfällen. Vårt utvecklingsarbete utgår 
ifrån förskollärarnas synpunkter och därför anser vi inte att vi behöver något 
samtycke från föräldrar eller barn på berörda förskolor eftersom de inte ingår i 
studien. Enligt konfidentialitetskravet är förskollärarna införstådda med att deras 
namn, arbetsplats och kommun inte kommer att namnges i utvecklingsarbetet. Det är 
alltså inte möjligt att identifiera informanterna. Nyttjandekravet innebär enligt 
Stukát att informationen vi får genom intervjuerna endast kommer att användas i 
detta utvecklingsarbete och kommer inte att användas för kommersiellt bruk. 

 



6 Redovisning av utvecklingsarbetet  
Utvecklingen av vårt arbete beskriver vi nedan i genomförandet och resultatet. Det 
har varit en arbetsprocess som startade med samtal med verksamma förskollärare 
och detta tillsammans med en litteraturgenomgång har legat till grund för 
utvecklandet av bloggen. Genom att vi själva provat på att skapa och driva en blogg 
anser vi att vi har utvecklat en ny process för pedagogisk dokumentation och 
föräldrakontakt. 

6.1 Första samtalstillfället 
Första samtalet hölls i ett konferensrum på kommunens kontor. Fyra av sex 
förskollärare kunde närvara, två stycken lämnade återbud. Vi öppnade samtalet med 
att ge en kort presentation av arbetet, vilka vi var samt vilken del de hade i 
utvecklingsarbetet. Vi berättade även att det var samtalet dem emellan som var i 
fokus och att vår roll var att hålla samtalet igång. Det började med att de diskuterade 
pedagogisk dokumentation i allmänhet och hur de går tillväga på sina förskolor. Efter 
pedagogisk dokumentation samtalade de om kontakten med föräldrarna och 
berättade om sina positiva och negativa erfarenheter samt vad de upplevde att 
föräldrarna var intresserade av att veta. När de diskuterat klart presenterade vi 
bloggen som ett verktyg för den pedagogiska dokumentationen och kontakten med 
föräldrarna. Här fick de ta del av exempelbloggar från andra förskolor. Efter det som 
sagts tidigare och vad de sett i exempelbloggarna fick förskollärarna berätta vad de 
ansåg vara relevant att ta med i vår fiktiva blogg.  
 
Gemensamt för förskolorna inom denna kommun är att de för loggbok om ”sina” 
ansvarsbarn men även om övriga barn om det händer något speciellt. I loggboken 
skriver de om något barn lärt sig något nytt, om barnet varit med om något som varit 
intressant eller om barnet sagt något som är värt att dokumentera. Loggboken ansåg 
de var bra att ha med vid bland annat IUP4-samtal med föräldrarna och vid reflektion 
med kollegor. När de dokumenterar verksamheten använder de sig mycket av 
fotografier tillsammans med korta förklaringar till bilderna och utdrag ur läroplanen. 
Några av förskollärarna satte gärna ihop flera bilder till ett kollage. De var överens 
om att dokumentationen är till för både barnen och föräldrarna för att synliggöra 
barnens utvecklingsprocess. Den pedagogiska dokumentationen menar de tränar 
barnen i att återberätta och att de har stort stöd av bilderna i sitt muntliga 
berättande. Genom att händelserna finns dokumenterade kan förskollärarna gå 
tillbaka i efterhand tillsammans med barnen. En förskollärare upplevde att barnen 
behöver tid till att bearbeta händelser i förskolans vardag. När de får titta på bilderna 
händer det att barnen kommer på nya saker som då kan läggas till i den pedagogiska 
dokumentationen i efterhand.  
 
Förskollärarna som deltog i intervjun var överens om att den pedagogiska 
dokumentationen gör föräldrarna mer delaktiga i barnens vardag. Pedagogisk 
dokumentation är något som är ganska nytt för förskollärarna och de kommer till nya 
insikter hela tiden om hur de kan göra. De försöker uppmuntra föräldrarna till att ta 
del av dokumentationen och upplever att barnen är motiverade till att berätta om vad 
de gjort och visa med stöd av dokumentationen. Vid lämning på morgonen upplever 
förskollärarna att det viktigast för föräldrarna att prata om är huruvida barnen sovit 
och ätit bra och andra praktiska detaljer. På eftermiddagen, vid hämtning tar de flesta 



sig mer tid till att prata om vad barnen gjort under dagen och om de lärt sig något 
nytt. En av förskollärarna menade dock att vissa föräldrar har bråttom på 
eftermiddagen, de ska hämta sina andra barn, ska iväg på aktiviteter eller vill hem 
och har därför inte tid att prata så mycket. Förskollärarna var också överens om att 
man i sin profession ska vara noga med att inte använda ”pekpinnen” för mycket då 
det kan upplevas som irriterande för föräldrarna. En av förskollärarna syftade på 
exempelvis lappar om att passa tider eller märkning av kläder som sitter i tamburen 
så att alla kan läsa trots att det inte berör alla då de flesta sköter detta. Förskollärarna 
pratade även om att det är viktigt att ta upp sådant som inte fungerat så bra med 
föräldrarna men att den delen aldrig får överspegla det positiva som hänt under en 
dag. Barnen är det käraste föräldrarna har och det får man aldrig glömma.  
 
Alla förskollärarna var överens om att all information och pedagogisk dokumentation 
ska finnas lättillgängligt för både barnen och föräldrarna och såg därför potential i att 
skapa en blogg. Saker som de ansåg skulle kunna vara med i en blogg var 
veckomatsedel, en övergripande veckoplanering, bilder från verksamheten, dock inte 
på barnen då de ansåg att det var för känsligt. Förskollärarna ansåg även att så 
kallade informationsbrev skulle finnas med. Samtalet kom då in på vilken typ av 
information som ska finnas med i ett sådant brev. De menade att det är viktigt att ta 
tillvara på de åsikter föräldrarna har kring vad som ska finnas med i sådana brev för 
att de ska läsa och ta del av informationen. En av förskollärarna menade att hon 
upplevde att föräldrarna tog till sig bättre av informationen då de fick ett papper i 
handen, numera skickar de informationsblad via mejl och tekniska problem kan 
ibland vara orsak till att föräldrarna inte tar del av informationen. En rädsla som de 
upplevde var sin brist på kunskap om datorer och att bloggen därför skulle kunna bli 
tidskrävande istället för tidsbesparande. De ville även veta vem som står som 
ansvarig för det som står i bloggen och om föräldrarna ska ha möjlighet att 
kommentera det som står där. Tillsammans kom vi överens om att föräldrarna ska 
kunna kommentera inläggen i bloggen men att kommentarerna bara blir synliga för 
förskollärarna. Förskollärarna vill veta föräldrarnas synpunkter men är rädda för att 
om kommentarerna är synliga för övriga läsare kan kommentarerna komma att 
användas i fel syfte och leda till exempelvis personliga påhopp. För att skydda barnen 
och förskolan ville de att bloggen endast skulle vara tillgänglig genom att logga in 
med ett användarnamn och lösenord. Förskollärarna var överens om att bloggen 
skulle kunna ge de föräldrar som glömt viktiga datum eller inte hann prata vid 
hämtningen ytterligare en chans att se vad som hänt under dagen och slippa 
skammen över att ständigt behöva fråga då de glömt saker. I en blogg skapas ett arkiv 
över de inlägg som har gjorts men en av förskollärarna frågade om det fanns 
möjlighet att skapa en kalenderfunktion där man kan fylla i saker som kommer att 
hända så föräldrarna kan gå in och titta om de undrar över något. De önskade även 
att det skulle finnas en IT-ansvarig i barnomsorgen att vända sig till om det uppstår 
problem så att dessa kan lösas fort. 
 

6.2 Andra samtalstillfället  

Inför det andra samtalet mejlade vi förskollärarna användarnamn och lösenord till 
vår blogg för att de skulle ha en chans att ta del av den innan andra samtalet. När vi 
träffades visade vi vår blogg på projektor så vi tillsammans kunde ha en dialog. Vi 
började med att varje förskollärare fick dela med sig av sina tankar om bloggen. Alla 
förskollärare var positivt inställda när de hade fått sett resultatet av vår blogg och hur 
vi tänkt. De var fortfarande fundersamma på om ett lösenord skulle finnas eller inte 



när de såg att vi inte pekat ut enstaka barn och att bloggen fokuserade på att visa 
verksamheten. Några av förskollärarna tyckte därför att det inte var nödvändigt att 
bloggen skulle vara låst och såg bloggen som en möjlig inspirationskälla för andra 
förskolor. Det är även svårt att begränsa användandet av lösenordet och vem som får 
tillgång till det. De menade att det aldrig finns någon garanti för att lösenordet 
stannar enbart hos föräldrarna. Efter diskussion kom vi fram till att det finns fler 
fördelar med en öppen blogg utan lösenord än en blogg som är lösenordsskyddad.  
 
Under samtalet framförde en förskollärare att föräldrarna till den barngrupp hon 
ansvarar för är angelägna om att få veta saker om just sitt eget barn. Hon påpekade 
att föräldrarnas behov av att veta saker om sitt barn inte får hamna i skymundan på 
grund av bloggen då den bara dokumenterar verksamheten och barnens 
arbetsprocesser. En positiv sak de konstaterade med bloggen var att verktyget gör det 
lätt att gå tillbaka och fylla på med något man glömt att skriva vid ett senare tillfälle. 
De tyckte det var bra med korta citat ur läroplanen som relaterade till verksamheten. 
En förskollärare påpekade att vissa föräldrar kan ifrågasätta varför läroplanen hela 
tiden synliggörs då dessa anser att de kan läsa läroplanen om de upplever att behovet 
finns.  
 
En av förskollärarna upplevde reklamen i bloggen som ett störande inslag och 
undrade vad det kunde ge för signaler till föräldrarna. Vi fick då förklara att även vi 
tänkt på detta. Eftersom vi använder ett gratisverktyg är det svårt att undvika. Vi 
diskuterade olika lösningar och förskollärarna fastslog att om reklamen finns där 
måste föräldrarna vara väl informerade om att det inte har någonting med vår 
verksamhet att göra. En möjlighet som diskuterades var om kommunen, på deras 
hemsida, har möjlighet att skapa ett bloggverktyg för att på så vis undvika reklam. 
Alla förskollärarna var överens om att det krävs utbildning, och om kommunen 
bestämmer sig för att satsa på ett bloggverktyg eller något liknande behöver alla få 
kunskap för att resursen ska bli använd på ett effektivt sätt. Tidspressen gör att de 
har en rädsla för att bloggen, utan kunskap, bara blir ytterligare en sak som läggs på 
arbetsuppgifterna utan att någonting annat tas bort.  
 
Vi visade sedan hur bloggen såg ut, hur man loggar in och skriver inlägg samt laddar 
upp bilder. Vi visade även hur man skapar olika kategorier där de olika inläggen 
hamnar. De tyckte att vi valt relevanta kategorier för de olika typer av inlägg vi gjort. 
Redan vid förra intervjutillfället påpekade en av förskollärarna att det borde finnas 
någon typ av kalenderfunktion där viktiga datum blev synliga för föräldrarna. Vi hade 
försökt skapa detta utan resultat. Samma förskollärare kom med idén att vi kunde 
skapa en kategori som heter ”Viktiga datum HT-2012”. Tillsammans under tillfället 
skapade vi en kategori med påhittade datum och de fick då tillfälle att se hur man gör 
ett inlägg och skapar en ny kategori. Vi visade att det går att göra tidsinställda inlägg 
där man skriver när man vill att inläggen ska publiceras och att det även går att spara 
inlägg som utkast. Det går att gå tillbaka i arkivet och göra revideringar och detta såg 
de som positivt. Förskollärarna tyckte det vara bra att kunna skapa inlägg när tid 
finns så att de slipper sätta sig vid datorn varje gång de ska göra ett nytt inlägg. 
Bilderna ansåg de gjorde bloggen mer levande och att det var bra med många bilder. 
Vi diskuterade att de bilder som läggs ut på Internet eventuellt ägs av till exempel 
Facebook om de läggs ut där. För att säkerställa barnens anonymitet på Internet kom 
vi ännu en gång fram till att de bilder vi har tänk att använda oss av i bloggen bara 
ska visa verksamheten och barnens alster och arbetsprocesser. Den pedagogiska 



dokumentationen om barnen och bilder på dem är någonting de tycker ska finnas 
synligt på förskolan och i barnens portfolios. 
 

6.3 Resultat  

Resultatet av vårt utvecklingsarbete presenteras i en blogg om en fiktiv förskola. 
Webbadressen för att nå bloggen är www.bloggiforskolan.blogg.se. Den kommer att 
finnas tillgänglig till och med 2013-02-28, därefter kommer bloggen att avaktiveras. 
Screen captures5 från bloggen ses här i resultatpresentationen med förklaringar till 
hur bloggen fungerar och ser ut. Enligt systemteorin som Klefbeck och Ogden (2009) 
beskriver, är interaktionen och dialogen mellan förskolan och hemmet viktigt för 
barnets utveckling. Hur väl den fungerar avspeglar sig i hur väl barnet utvecklas. 
Föräldrarna och förskolan är miljöer som finns i direkt relation till barnet men deras 
samverkan, föräldrar och förskola emellan påverkar även barnet indirekt. Vi tror att 
bloggen kan vara ett sätt att skapa ett fungerande mesosystem kring barnen och vara 
ett sätt att dokumentera verksamheten. 

6.3.1 Hur bloggen fungerar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det här är det användaren ser vid inloggning på kontot. Det ger en översikt över 
antalet besökare, om nya kommentarer har gjorts, vilka de senaste inläggen är och 
det går även att göra snabbinlägg. Längst upp på sidan kan man välja vilken flik man 
vill använda sig av. Som man ser på bilden är användaren inne på fliken ”Översikt”. 
Väljer användaren att gå in på fliken för inställningar väljer man där hur bloggen ska 
se ut för läsaren. Där kan man bland annat välja om bloggen ska vara 
lösenordsskyddad och om det ska vara möjligt att kommentera inlägg. Vi har valt att 



göra bloggen öppen då vi bara skriver om verksamheten och det är även möjligt att 
kommentera inläggen. Att bloggen skulle vara öppen och möjlig att kommentera var 
något förskollärarna diskuterade vid båda samtalstillfällena. Vid andra tillfället var 
majoriteten av förskollärarna överens om att det fanns fler fördelar med en öppen 
blogg. De såg att bloggen kunde bli en inspirationskälla för andra förskolor samt att 
det kan vara svårt att hålla tillgången till användarnamnet och lösenordet begränsat. 
Genom att göra det möjligt att kommentera inläggen utan att kommentarerna blir 
synliga för andra läsare menade förskollärarna vid samtalen att det kan leda till att 
fler föräldrar törs framföra sina åsikter. Det är någonting de saknar i dagsläget då det 
idag finns en låda där föräldrarna kan framföra sina åsikter anonymt men det är 
väldigt sällan lådan kommer till användning. Rask (2006) menar att många föräldrar 
känner ett utanförskap gällande sitt barns skolgång. Denna känsla menar författaren 
kan reduceras genom ny teknik där kommunikationen kan bli mer kontinuerlig där 
de kan föra fram sina funderingar samt få respons. Han menar även att det kan 
öppna upp för möjligheten att ha en dialog med barnet om deras vardag i 
verksamheten. Förskollärarna ville dock att kommentarerna endast ska vara synliga 
för dem själva då det fanns en rädsla för att möjligheten att kommentera ändå kan 
komma att användas i fel syfte. Kommentarerna gör det ändå möjligt för 
förskollärarna att ge respons till föräldrarna på deras kommentarer och det var något 
de ansåg viktigt vid intervjuerna. På så vis skapas också den tvåvägskommunikation 
som Klefbeck och Ogden (2009) beskriver som viktig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här har användaren valt att gå in under fliken arkiv och där kan man bland annat se 
tidigare inlägg. Under denna flik kan man gå in på sina tidigare inlägg för att revidera 
dem i efterhand. När man skriver inlägg så kan man spara dem som utkast och det 
går sedan att hitta under den här fliken. Om användaren väljer att spara ett inlägg 
som utkast kan denna välja att publicera detta i efterhand. Lenz Taguchi (1997) 
menar att pedagogisk dokumentation gör det lätt att gå tillbaka i tiden för att se på 
vad som gjorts och varför, både för pedagogerna och barnen. Jobring och Bergenholtz 
(2006) menar att genom att alla i verksamheten kan uppdatera med aktuella 
händelser i nätbaserade verktyg skapas möjlighet till att reflektera över vad som 
gjorts och varför, för att kunna utveckla verksamheten. Vid samtalen med 
förskollärarna berättade de att vid samtal med barnen om den pedagogiska 
dokumentationen ser de att den hjälper barnen i sitt berättande. De ser även att vissa 
barn behöver tid att bearbeta händelser och att den pedagogiska dokumentationen 



gör det möjligt att lägga till exempelvis barnen kommentarer i efterhand. Här såg de 
potential i bloggens arkivfunktion. Överlag var förskollärarna positiva till bloggens 
enkelhet när det gällde att till exempel lägga till någonting i efterhand. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Här har användaren gått in under fliken ”skriv” och det är under denna flik 
användaren skriver inlägg. Först skriver användaren en rubrik och därefter det inlägg 
som är tänkt. I spalten till höger står det ”infoga bild”, där kan användaren ladda upp 
bilder från sin dator eller lägga in bilder som finns i arkivet sedan tidigare. I spalten 
till höger går det även välja om inlägget ska vara tidsinställt, under vilket kategori det 
ska ligga och om det ska vara möjligt för läsarna att kommentera inlägget. Längst ner 
på sidan står det sedan ”publicera” eller ”utkast”. Möjligheten att göra inläggen 
tidsinställda eller spara dem som utkast såg förskollärarna som positivt då det gav 
dem chansen att i förtid göra flera inlägg. Exempel på inlägg som de kan tidsinställa 
eller spara som utkast är matsedeln eller månadsbrev. 
 

 



Här är användaren inne på fliken ”Kommentarer”. Redan vid inloggning när 
användaren hamnar under fliken ”Översikt” ser denna om någon läsare kommenterat 
ett inlägg. I detta fall har en ny kommentar kommit från en av de medverkande 
förskollärarna vilket markeras med ”1” längst upp på sidan. Inför det andra samtalet 
hade förskollärarna fått tillgång till bloggen, som inför andra samtastillfället var 
lösenordsskyddad. När de insåg att de kunde finna inspiration på bloggen beslutade 
vi att efter andra samtalet ta bort lösenordet och därmed göra bloggen synlig för alla. 
Förskollärarna insåg att bloggen kunde bli en möjlig inspirationskälla för andra 
förskolor vilket även framgår i kommentaren. Användaren kan sedan välja om 
kommentaren ska publiceras eller tas bort. Vid publikation kan användaren sedan 
svara på kommentaren. Anledningen till att vi gjort det möjligt att kommentera 
inläggen är att det precis som Sveningson (2006) beskriver kan minska det sociala 
trycket om man vet att man kan kommentera anonymt och att detta kan leda till 
jämlikare diskussioner eftersom datorn ger en känsla av att vara just anonym. 
Sveningson beskriver dock att det finns möjlighet att ta reda på vem som skrivit 
kommentaren om användaren är tillräckligt motiverad då IP-adressen6 är synlig vid 
varje kommentar. Klefbeck och Ogden (2009) beskriver systemteorin och att det 
enligt teorin är viktigt med en tvåvägskommunikation. Öppna 
kommunikationskanaler i olika sammanhang förespråkas där parterna får lära känna 
varandra. Vi och förskollärarna tror att genom att ha en blogg där det är möjligt att 
kommentera inläggen och att användaren kan besvara dessa gör att bloggen känns 
levande och att föräldrarna känner sig mer delaktiga i verksamheten. Även Jobring 
och Bergenholtz (2006) menar att Internet öppnar upp för ett erfarenhetsutbyte och 
en djupare reflektion. De som har kommenterat kan ha ett annat sätt att tänka eller 
se på saken, många åsikter och kommentarer ger möjlighet till djupare reflektion. 
Med reflektion kan verksamheten utvecklas och förändras till det bättre menar 
förskollärarna.  
 

6.3.2 Hur bloggen ser ut 

 
 



På höger sida ser läsaren kategorier och arkiv i bloggen. Kategorierna gör det lättare 
för läsaren att hitta det de söker för tillfället. En av kategorierna heter ”Viktiga datum 
HT - 2012” och där kan föräldrarna hitta uppgifter om händelser som kommer att ske 
i verksamheten och som är viktiga att komma ihåg. Det kan till exempel röra sig om 
sista inlämningsdag av barnens tider på förskolan eller studie- och teaterbesök. Vid 
intervjuerna påpekade en förskollärare att det borde finnas en kalenderfunktion i 
bloggen där viktiga datum framkom för föräldrarna. Vi tillsammans med 
förskollärarna löste detta genom att skapa denna kategori. Om man klickar på en 
kategori ser läsaren alltid det senaste inlägget under kategorin överst på sidan. 
Fördelen med kategorier är att läsaren lättare kan hitta det den söker utan att behöva 
leta igenom hela bloggen med alla dess inlägg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi har valt att visa barnens arbetsprocesser för att vi anser att det speglar hur vi tänkt 
arbeta i vår förskola. Bilder som visar processen tycker vi och förskollärana gör 
bloggen mer levande och inläggens text har försökts hållas kort men innehållsrik. 
Mycket bilder tror förskollärarna är positivt då det gör bloggen mer lustfylld att läsa 
och titta på för både föräldrar och pedagoger. Det framkom även genom våra samtal 
att förskollärarna ansåg att den mängden text vi har i blogginläggen är lagom för att 
föräldrarna och de själva ska ha tid och ro att läsa respektive skriva inläggen. Ylvén 
och Wilder (2009) menar att det är viktigt med kontinuitet och kvalitet i relationen 
med föräldrarna för att skapa en tillitsfull relation. Genom att våra inlägg har hållits 
korta möjliggör det för pedagogerna att dokumentera kontinuerligt och föräldrarna 
vet hela tiden vad förskolan arbetar med. Lenz Taguchi (1997) menar att den 



pedagogiska dokumentationen ger barnen stöd genom bilderna då de får något att 
referera till i sitt berättande vid samtal med pedagoger och föräldrar. En förskollärare 
sa så här: ”Jag kan tänka mig att som förälder tycker man att det är lagom mycket 
text.”  
 
 
 

 
 
 
 
Här har läsaren valt att gå in under kategorin ”Månadsbrev”. Det senaste 
månadsbrevet visas överst på sidan. I bloggen har vi valt att ta med korta citat ur 
läroplanen för att tydliggöra målen med verksamheten för föräldrarna, ovan kan ett 
exempel ses. I spalten till höger kan läsaren se en kort presentation om den som 
driver bloggen och här har vi valt att presenter oss själva och det utvecklingsarbete 
som bloggen ingår i. I sin egen pedagogiska dokumentation uttryckte förskollärarna 
att de använder sig av korta utdrag ur läroplanen och ansåg därför att det var bra med 
dessa korta utdrag även i bloggen. En förskollärare sa så här: ”Det var jättebra med 
de här kopplingarna till läroplanen.”. Hon tyckte även att det var bra att utdragen ur 
läroplanen var korta och översiktliga.  
  



7 Utvärdering 
Vid litteraturgenomgången har vi funnit det svårt att hitta forskning och böcker om 
hur Internet och sociala medier kan användas i förskolan för att gynna 
föräldrakontakten. Vi anser oss ha funnit ett område som ännu är ganska outforskat 
och där mycket finns kvar att utveckla. Den litteratur vi har funnit har till stor del 
varit inriktad mot skolan och hur eleverna och lärarna kan använda Internet i ett 
utbildningssyfte. Relevant litteratur om föräldrakontakten och pedagogisk 
dokumentation har varit lättare att hitta då det är områden som det redan har 
forskats ganska mycket på. Gällande föräldrakontakten har litteraturen tagit upp 
både föräldrarnas och pedagogernas syn på samarbetet dem emellan för barnets 
bästa. Den teori vi tyckte oss se gemensam i litteraturen var systemteorin och därför 
valde vi att tillägna ett avsnitt i litteraturöversikten till detta. Det som är centralt i den 
här teorin är synen på människan i relation till andra och hur relationen påverkar 
oss, vilket vi ansåg relevant i vårt utvecklingsarbete.  
 
Vår upplevelse av samtalen med förskollärarna är att det uppstod ett bra 
erfarenhetsutbyte som var givande för alla inblandade parter. Under det andra 
tillfället kändes det mer lättsamt då förskollärarna fått en insyn i hur vi hade tänkt 
och att de kunde relatera till den blogg vi skapat. I efterhand när vi ser tillbaka på den 
forskning vi gjorde anser vi att det bidrog till att det blev en givande process i 
utarbetningen av bloggen. Vi och förskollärarna har dragit lärdom av och inspirerat 
varandra inom de områden vi har diskuterat. Wibeck (2010) beskriver att 
fokusgrupper har ett dubbelt syfte, dels att samla in data men syftar även till att sätta 
igång lärprocesser hos de som medverkar i samtalen. Förskollärarnas berättelser 
ligger till grund för utformningen av bloggen och Wibeck beskriver att det är just det 
som är syftet med fokusgrupper, att deltagarna delger sina berättelser och därefter 
föreslår strategier. Även Denscombe (2009) beskriver det som en fördel att gruppens 
medlemmar har liknande erfarenheter för att diskussionen ska ge forskaren relevant 
svar. Många av de erfarenheter som förskollärarna delat med sig av kan vi även 
relatera till den litteratur och tidigare forskning som vi presenterar i vår 
litteraturöversikt. Vi upplever att metoden fyllt sitt syfte då vi haft givande samtal 
tillsammans i gruppen.  
 
Vi hade sedan tidigare ingen erfarenhet av att skapa eller driva en blogg. De enda 
erfarenheterna vi hade var att vi själva tagit del av andras bloggar för att få en inblick 
i bloggarens vardag. Vi ville ta tillvara på vårt eget intresse för att prova om vi kunde 
utveckla verksamheten i förskolan. Vi anser att det bloggverktyg vi använde oss av var 
lättarbetat och tydligt och därför tror vi att det är något pedagoger kan använda sig av 
om de har engagemang och vilja samt basala kunskaper inom IKT. Enochsson (2006) 
menar att det är viktigt att pedagogerna utmanar den digitala kommunikationen då 
användningen av Internet i dagens samhälle ökar. Rask (2006) menar att den digitala 
kommunikationen har mycket att tillföra, framförallt när det gäller att öka 
föräldrarnas engagemang och delaktighet i verksamheten. Tyvärr har det 
framkommit under samtalen att förskollärarna själva anser sig ha bristande 
kunskaper om hur de ska hantera datorn och vad den kan användas till. De menade 
däremot att om de fick möjligheten är de villiga att lära sig. Vi kände att vi genom 
samtalen inspirerade dem till användandet av datorn och bloggen som verktyg. Men 
räcker den inspirationen? Att etablera nya vanor hos verksamma förskollärare tror vi 
tar tid. För att öka chansen till användandet av bloggen tror vi att det hade varit bra 



om vi fått chansen att implementera bloggen i någon av verksamheterna. Tyvärr har 
arbetets omfattning begränsat oss och vi har inte haft möjlighet att göra detta. 
 

8 Diskussion 
Vi diskuterade vid båda samtalen för- och nackdelar med att ha en öppen respektive 
sluten blogg. Med en sluten blogg menar vi då att det krävs användarnamn och 
lösenord för att komma in på bloggen. Vid första tillfället kom vi överens om att 
bloggen skulle vara sluten då förskollärarnas främsta orsak var att de ville skydda 
barnen. Vid andra tillfället när de sett upplägget av bloggen och att vi valt att inte ta 
med någonting om enskilda barn uppstod en diskussion om huruvida den skulle vara 
sluten eller inte. Majoriteten av förskollärarna såg då fler möjligheter med en öppet 
blogg. Fördelar som de bland annat tog upp var att det är lättare att utbyta tankar och 
erfarenheter med andra förskolor och att bloggen kan vara ett medel för att höja 
statusen på yrket då allmänheten kan bli mer involverad i verksamheten om de väljer 
att gå in på bloggen. En fördel är även att det kan bli lättare för föräldrar att vid val av 
förskola få en inblick i hur verksamheten fungerar. En förskollärare sa såhär: ”...jag 
skulle kunna gå in och kolla hur förskolan jobbat under våren och under hösten.”, 
förskolläraren menade att det var ett sätt att underlätta valet av förskola för sitt barn 
som förälder. Vår tanke med bloggen var att det ska gå snabbt och enkelt. En sluten 
blogg med lösenord tror vi gör att enkelheten går förlorad vilket gör att man inte når 
ut till berörda föräldrar. Vi tror av egen erfarenhet att för många moment gör att 
latheten tar över och man struntar i att logga in på bloggen. Det här resonemanget 
har även Nilsson (2006) som menar att för mycket funktioner inte är att föredra. 
Trots att vi ser många möjligheter med bloggen kvarstår frågan: hur man får 
föräldrarna att läsa bloggen? Den respons vi har fått från utomstående som läst vår 
blogg är överlag positiv men de ifrågasätter samtidigt hur vi ska få alla föräldrar 
intresserade och engagerade. Goda relationer mellan hem och förskola är viktigt för 
barnet men trots det är inte alla föräldrar engagerade i sitt barns vardag. Det finns 
alltid föräldrar som av olika anledningar inte engagerar sig i sitt barn på bästa sätt. Vi 
tror att oavsett om det finns en blogg eller om den pedagogiska dokumentationen 
sker på något annat sätt kommer detta problem att kvarstå vilket är frustrerande då 
förskollärare i sin profession vet att föräldrarnas engagemang är avgörande för 
barnets utveckling.  
 
Det som till en början gjorde förskollärarna osäkra på om bloggen skulle vara öppen 
eller sluten var om vi kunde garantera barnens anonymitet och säkerhet på Internet. 
Vi och majoriteten av förskollärarna förespråkar en öppen blogg då vi tillsammans 
ser fler fördelar än nackdelar då vi bara delar med oss av verksamheten. Vi menar att 
vi på så sätt skyddar barnens integritet i användningen av bloggen. Därför var detta 
en av de revideringar vi gjorde vid andra samtalstillfället, det resulterar nu i att vem 
som helst kan besöka bloggen. Med en öppen blogg kan fler i barnets mikrosystem till 
exempel mormor eller en farbror involveras i förskolan. På så vis skapas nya 
mesosystem kring barnet som vi vet gynnar barnens utveckling vilket Ylvén och 
Wilder (2009) beskriver. Ytterligare en anledning till en öppen blogg var att även om 
vi lämnar ut lösenordet till föräldrarna så garanterar inte det att lösenordet stannar 
där, de kan i sin tur föra vidare lösenordet till i princip vem som helst. Oavsett om 
bloggen är öppen eller sluten ansåg förskollärarna att det var viktigt med ramar och 
regler både för hemmet och förskolan. Eftersom att man i bloggen har möjlighet att 
kommentera inläggen för att skapa en tvåvägskommunikation så är det viktigt med 



dessa ramar så alla vet vad som är acceptabelt. Förskollärarna diskuterade 
möjligheten att kommentera inläggen i bloggen. De ville att det skulle vara möjligt att 
kommentera men att kommentarerna endast skulle vara synliga för dem själva. På så 
vis menade de att de kan ge muntlig respons till föräldrarna för att skapa den 
tvåvägskommunikation som Klefbeck och Ogden (2009) beskriver. Förskollärarna 
var osäkra på om kommentarsfältet skulle användas i fel syfte om läsarna kan se vad 
andra kommenterat. Vi anser att det finns en möjlighet till tvåvägskommunikation 
genom att förskollärarna kan ge muntlig respons på kommentarerna men vi menar 
ändå att möjligheten till en tvåvägskommunikation blir begränsad. Det är ett 
dilemma då vi ser svårigheter med att etablera en ny vana hos både föräldrar och 
pedagoger. Föräldrarnas ovana eller begränsade tillgång till teknik och pedagogernas 
osäkerhet med teknik kan leda till att bloggen inte möjliggör för den 
tvåvägskommunikation vi vill att det ska vara. Återigen är tidsaspekten ett dilemma, 
utan kunskap blir alla verktyg tidskrävande. Förskollärarna och vi tror att alla läsare 
av bloggen inte förstår vad som är etiskt korrekt att skriva i kommentarsfältet och 
risken för att det används felaktigt är överhängande. Vi kanske har tänkt helt fel? Att 
göra kommentarerna synliga för alla läsare kanske är den vägen vi måste gå för att 
göra bloggen så meningsfull vi vill att den ska vara? 
 
Både Denscombe (2009) och Wibeck (2010) beskriver en deltagande forskning som 
cyklisk där det ska finnas möjlighet till återkoppling för att göra fortsatt 
undersökningar. Under det andra samtalstillfället påpekade en av förskollärarna att 
reklamen som syns i vår blogg kan uppfattas som ett störande moment och ge 
felaktiga signaler till föräldrarna. Under samtalets gång kom förskollärarna själva 
fram till att kommunen borde ha möjlighet att skapa ett bloggverktyg på sin hemsida 
för att på så sätt undvika reklam. Det visar på att den deltagande forskningen som 
metod har satt igång en process hos deltagarna som mynnade ut i att komma med 
förslag på strategier för att lösa problem. I det här fallet kom de på ett sätt att undvika 
reklamen i bloggen och samtidigt utveckla kommunens hemsida. Här ser vi potential 
med att kommunen har ett bloggverktyg då kommunens hemsida kan vara det 
föräldrarna kommer i kontakt med vid val av förskola. Under det andra 
samtalstillfället sa en förskollärare att bloggen skulle kunna ge föräldrarna möjlighet 
att ta del av olika verksamheter för att på så vis kunna välja förskola åt sitt barn. Här 
ser vi att kommunens hemsida skulle kunna ha mycket att erbjuda då alla förskolor 
finns representerade där. Om det då även skulle kunna finnas en blogg kopplad till 
varje förskola, tror vi, det blir lättare för föräldrarna att orientera sig bland 
alternativen. För att vara kritiska ställer vi ändå oss frågande till om användandet av 
sociala medier kommer att bli vanligt förekommande i dagens förskolor inom en snar 
framtid? Även fast förskollärarna ställde sig positiva till bloggen upplevde vi att de 
såg sin brist på kunskap som ett hinder och det tror vi är ett problem på flera 
förskolor. Av den anledningen tror vi att användandet av sociala medier kommer att 
dröja ytterligare. 
 
En utvecklingsmöjlighet vi ser är att förskollärarna själva skulle kunna fått prova på 
att driva en blogg i sina verksamheter och att vi också hade fortsatt med våra träffar 
där de fått möjlighet att ventilera, diskutera och utvärdera sitt eget bloggande 
tillsammans med varandra. Resultatet av vårt utvecklingsarbete är att vi har lyckats 
visa på hur bloggen skulle kunna se ut och användas. Genom att förskollärarna själva 
skulle kunna få använda sig av bloggen i verksamheten tror vi att den skulle kunna 
implementeras i den verkliga praktiken. Om det hade funnits tid hade vi gärna haft 
som en del i utvecklingsarbetet att låta förskollärarna prova bloggandet själva. Då 



hade vi funnits med som stöd, men den begränsade tiden gjorde inte detta möjligt. 
Vår uppfattning är att det har varit ett positivt möte för alla inblandade där vi visat på 
en av de möjligheter som finns med Internet. Samtidigt som Internet öppnar upp för 
möjligheter och att vi såg att vilja finns hos de förskollärare vi intervjuade så ser vi 
ändå hinder. Precis som både Ekberg (2012) och Ljung-Djärf och Tullgren (2009) 
beskriver finns påtryckningar från samhället att Internet och IKT ska användas i den 
pedagogiska verksamheten. De hinder vi ser är att förskollärarna vi intervjuade vill 
men säger sig sakna kunskap om hur de ska kunna tillämpa Internet och IKT i 
verksamheten. Eftersom de menar att de inte har kunskap om hur de ska arbeta på 
ett meningsfullt sätt leder det till att användandet av Internet, i vårt fall bloggen, blir 
tidskrävande och stjäl tid från barnen.  
 

9 Pedagogiska slutsatser 
Vi förespråkar kvalitet framför kvantitet och anser därför att all pedagogisk 
dokumentation som sätts upp i förskolan ska vara väl genomtänkt. Vår uppfattning är 
att verksamhetsberättelsen som skapas genom bloggen blir en dokumentation av 
verksamheten och den dokumentation som sätts upp i förskolan kan då väljas ut med 
större omsorg och blir därmed mer lättöverskådlig för föräldrarna. Kvalitet framför 
kvantitet är något vi tror gör att föräldrarna tar sig mer tid att ta del av den 
pedagogiska dokumentationen i förskolan. De slipper mötas av informationsbrev och 
”komihåg” lappar i tamburen då det istället finns på bloggen. I förskolans lokaler kan 
då dokumentation fokusera på att visa barnen och barnens processer. Det framkom 
under våra samtal med förskollärarna att de har svårt att få föräldrarna att ta sig tid 
till att ta del av dokumentationen då de har annat att göra när de kommer för att 
hämta barnen. Eftersom månadsbrev och annan information finns tillgänglig på 
bloggen tror vi och även en av förskollärarna att dialogen istället kan handla om 
barnet och vad det har gjort istället för ”pekpinnar” om vad föräldrarna måste 
komma ihåg.  Trots att vi tror att bloggen kan vara ett sätt att föra förskolan och 
hemmen närmare varandra finns det ändå en risk för att effekten blir den motsatta. 
Istället för att bloggen leder till en förbättrad relation kan bloggen leda till att öka 
avståndet mellan hem och förskola av den anledningen att allting alltid finns 
tillgängligt på bloggen. Föräldrarna behöver därmed aldrig konversera med 
pedagogerna om praktiska detaljer. Om vi hade provat att implementera bloggen i en 
verksamhet hade vi kunnat sett om relationerna hade förbättrats eller inte. Vidare 
forskning hade då kunnat involverat föräldrarnas åsikter gällande bloggen.  
 
Tidsåtgången är ett ständigt dilemma, en förskollärare menade att det är dags att 
bestämma sig för vilka forum som ska finnas tillgängligt för förskolan och hemmet. 
”...det blir så mycket olika forum, man kanske ska sätta ner foten och bestämma sig 
för: vad är det vi behöver?”. Förskolläraren menade att det finns många olika forum 
där information förs fram, hon syftade på att det idag både finns mejladresser, 
kommunens hemsida och den digitala plattformen för schemaläggning. 
Förskollärarna diskuterade under båda tillfällena huruvida bloggen skulle kunna bli 
tidsbesparade eller tidskrävande då de känner att de har bristande kunskaper 
gällande datorn. De vill inte att bloggen ska bli ytterligare en sak som läggs på 
arbetsuppgifterna utan ett verktyg som i så fall ersätter någonting annat. Vi tror att 
med rätt kunskaper kan bloggen bli ett effektivt hjälpmedel som är tidsbesparande. 
Vår uppfattning utifrån de diskussioner vi har haft är att man inte utnyttjar den fulla 
potentialen som finns i det internetbaserade verktyg som kommunen redan köpt in. 



En orsak till detta tror vi kan vara att det saknas kunskap och därmed engagemang. 
Man vill om man kan! Vår slutsats är att en blogg kan fungera som en pedagogisk 
dokumentation av verksamheten som skulle kunna främja föräldrasamverkan då 
bloggen är tillgänglig för föräldrarna. 
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Bilaga 1  

Hej 
 
Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Mälardalens högskola. Vårt 
examensarbete är ett utvecklingsarbete där vi tillsammans med er vill undersöka hur 
sociala medier kan fungera som ett redskap för dokumentation och föräldrakontakt. 
Vi vill undersöka om det går att utforma en fiktiv blogg som ett komplement till den 
pedagogiska dokumentationen och för att involvera vårdnadshavare i den dagliga 
verksamheten.  
 
För att detta ska kunna bli genomförbart är dina tankar och åsikter värdefulla för oss 
i genomförandet av utvecklingsarbetet. Vi ska tillsammans föra gruppsamtal vid två 
tillfällen där deltagarnas diskussioner sinsemellan är betydelsefullt för arbete och vi 
vill att ni ser på er själva som medforskare. Vår förhoppning är att detta blir ett 
lärtillfälle för alla inblandade. Med hjälp av dig och några andra förskollärare vill vi få 
kunskap om hur dagens pedagogiska dokumentation fungerar och i vilken grad 
vårdnadshavarna är delaktiga. Dina synpunkter för vad du anser är relevant att ta 
med från verksamheten i en blogg kommer att vara avgörande för utformningen. Vid 
det första tillfället kommer fokus att ligga på pedagogisk dokumentation och 
föräldrakontakt och hur du ser på en blogg som redskap. Det andra gruppsamtalet 
sker i syfte att tillsammans utvärdera vår version av en blogg där ni får komma med 
synpunkter för eventuell revidering.  
 
Din medverkan är helt frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan när som 
helst om så önskas. Vi kommer inte att ange några namn i vårt arbete men vi kommer 
att använda oss av ljudinspelning och anteckningar under samtalet. I vårt arbete 
kommer det inte att framgå var vi har varit och uppgifterna kommer endast att 
användas i vårt arbete i ett vetenskapligt syfte. Skulle du i efterhand vilja ta del av 
våra anteckningar och ljudupptagningar från samtalen och vårt färdiga arbete är du 
välkommen att göra det.  
 
Tack på förhand! 
 
 
Om du har några frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig: 
 
Martina Sverin    Malin Nord 
msn09006@student.mdh.se  mnd09003@student.mdh.se 
tel: 07X XXX XX XX   tel: 07X XXX XX XX 
Mälardalens högskola   Mälardalens högskola 
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