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Förskolans verksamhet är en samlingspunkt för barn, föräldrar och pedagoger och 
det är betydelsefullt att samtliga berörda parter ingår i en ömsesidig relation för att 
möjliggöra ett arbete för barnets bästa. Det är pedagogernas ansvar och uppgift att 
se till att en förtroendefull relation mellan förskola och hem byggs upp och att 
upprätthålla en föräldrasamverkan som tilltalar alla. Vi lever i ett högteknologiskt 
samhälle där digital teknik blivit en del av det dagliga livet, det kan därmed vara 
betydelsefullt att förskolans verksamhet följer denna utveckling. Studien syftar till 
att undersöka vilka metoder för föräldrasamverkan som används idag och hur IKT 
som metod uppfattas och används, ur både pedagogers och föräldrars perspektiv. 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade 
intervjuer. Vi har intervjuat fem pedagoger och fem föräldrar som är verksamma 
eller har sina barn på olika förskolor inom två kommuner. Resultatet visar att 
samtliga intervjuade deltagare erbjuder eller får ta del både formella och informella 
samverkansmetoder. Resultatet visar även att samtliga deltagare erbjuder och 
använder IKT som en metod för föräldrasamverkan. Alla var positivt inställda till 
förskolans arbete med IKT som metod för föräldrasamverkan, men hade olika 
åsikter om hur det kan användas i detta syfte. 
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1 Inledning 

Under det senaste årtiondet har det pedagogiska uppdraget i svensk förskola fått allt 
större betydelse, ett uppdrag som bygger på en helhetssyn där omsorg, lärande och 
utveckling ska bilda en helhet. Förskolans verksamhet ska främja varje barns 
utveckling, kreativitet, lärande, nyfikenhet och lust att lära, för att främja det 
livslånga lärandet hos varje enskild individ (Utbildningsdepartementet, 2010). I 
förskolans verksamhet finns det tre centrala aktörskategorier; pedagoger, barn och 
föräldrar och förskolan är en samlingspunkt för samtliga parter (Markström, 2007). 
Det är betydelsefullt att det finns en förtroendefull relation mellan dessa 
aktörskategorier och att det övergripande argumentet för denna relation utgår ifrån 
att se till barnets bästa. Förskolans pedagoger kan då bedriva en professionell 
föräldrasamverkan som höjer verksamhetens kvalité och barns potentiella utbyte i 
förskolan, vilket gynnar det individuella barnets välbefinnande, lärande och 
utveckling (Harju, 2013). I Sverige har föräldrasamverkan i förskolan idag en 
lagstadgad ställning som lyfts fram i skollagen (SFS 2010:800)	   och förskolans 
läroplan (Skolverket, 2010). I förskolans läroplan uttrycks till en viss del riktlinjer för 
hur samverkan mellan förskola och hem ska utformas, samtidigt som pedagogerna 
ansvarar för relationens kvalité och att det finns samverkansmetoder som tilltalar alla 
föräldrar. 

Att arbeta inom förskolans verksamhet är komplext, i och med samhällets snabba 
utveckling tillkommer ständigt nya områden och arbetssätt. Idag råder ett 
högteknologiskt samhälle och det kan vara betydelsefullt att förskolans verksamhet 
följer denna utveckling, då pedagogers profession förändras i takt med samhällets 
utveckling. Idag tillhör många föräldrar den generation som föds in i ett digitaliserat 
samhälle där IKT ses som en självklarhet och en del av det dagliga livet. Därmed är 
det inte längre frågan om om utan hur IKT kan involveras och användas som en 
metod för föräldrasamverkan i förskolan (Forsling, 2011). Med tanke på detta är det 
aktuellt att undersöka vilka metoder för föräldrasamverkan som används idag i 
förskolan och hur IKT uppfattas eller används som metod för att främja relationen 
mellan förskola och hem. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Forskning visar att förskolor i Sverige idag, generellt ligger efter med införande och 
användning av IKT i verksamheten, jämfört med andra institution i samhället. 
(Lindahl & Folkesson, 2012). Med tanke på detta och det digitaliserade och 
medieberusade samhället vi idag lever i, är det intressant att undersöka hur IKT 
används och uppfattas som en metod för föräldrasamverkan. Syftet med studien är 
därmed att synliggöra vilka föräldrasamverkansmetoder som används i förskolan 
idag och hur IKT uppfattas och används som metod för föräldrasamverkan. 

Studiens syfte uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Vilka metoder för föräldrasamverkan används i förskolan? 
2. Hur uppfattas och används IKT som metod för föräldrasamverkan? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

I bakgrundsavsnittet presenteras studiens litteratursökning, det teoretiska perspektiv 
som studien vilar på, en allmän beskrivning kring varför föräldrasamverkan i 
förskolan är betydelsefullt, föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv och vad 
som står i rådande styrdokument angående relationen mellan förskola och hem. 
Vidare presenteras föräldrasamverkansmetoder och IKT som en metod för 
föräldrasamverkan. 

I metodavsnittet presenteras och argumenteras studiens metodval och 
tillvägagångssätt för att ge en sammanfattad bild kring studiens utformning och 
design. Underrubrikerna i detta avsnitt är; forskningsstrategi,  
datainsamlingsmetod, genomförande, databearbetningsmetod, urval, etiska 
överväganden och avslutningsvis tillförlitlighet och trovärdighet.  

Resultatavsnittet beskriver det resultat som framkommit under intervjuerna i 
relation till studiens syfte och forskningsfrågor. Avsnittet är uppdelat i två rubriker, 
föräldrasamverkan ur pedagogernas perspektiv och föräldrasamverkan ur 
föräldrarnas perspektiv. Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning.  

Analysen beskriver studiens resultat och tolkas i relation till relevant litteratur som 
presenteras i bakgrundsavsnittet, för att på så sätt kunna besvara studiens 
forskningsfrågor. Avsnitt är uppdelat i två rubriker, föräldrasamverkan ur 
pedagogernas perspektiv och föräldrasamverkan ur föräldrarnas perspektiv. 

Studien avslutas med ett diskussionsavsnitt. Metoddiskussionen innehåller en 
utvärdering av studiens genomförande. Resultatdiskussionen beskriver resultatet i 
relation till studiens teoretiska perspektiv och forskningsfrågor. Sedan beskrivs en 
slutsats av studien och avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

1.3 Begrepp och definitioner 

Pedagog: I vår studie använder vi begreppet pedagog och avser då all verksam 
personal i förskolan, både förskollärare och barnskötare. 

Föräldrar: Vi har valt att använda begreppet föräldrar i studien för att det går i linje 
med föräldrasamverkansbegreppet, med begreppet föräldrar avser vi de personer 
som har den rättsliga vårdnaden och är juridiskt ansvariga för ett barn.  

Föräldrasamverkan: Samverkan mellan förskola och hem.  

IKT: Förkortningen IKT står för informations- och kommunikationsteknologi. IKT 
kan inom förskolans verksamhet ses som ett förhållningssätt, ett verktyg, ett redskap 
eller en metod. Pedagoger kan använda sig av IKT för att förmedla information och 
kommunicera genom exempelvis sociala medier, dator, lärplatta, mobil och USB-
minne, i linje med det högteknologiska samhälle som existerar idag.  

Blogg: Enligt Nationalencyklopedin (2015) är blogg en personlig och öppen 
webbdagbok på internet, den innehåller periodiskt publicerade inlägg som är 
ordnade så att de senaste inläggen är högst upp och att föregående inlägg aldrig 
försvinner utan går att följa genom att skrolla ner. På de flesta bloggar går det även 
att kommentera inläggen och bloggverktygen är oftast gratis och lätta att hantera.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras studiens litteratursökning, teoretiska perspektiv och sedan 
presenteras relevant litteratur utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Litteratursökning  

För att hitta relevant forskning kring studien har vi använt vetenskapliga artiklar, 
doktorsavhandlingar och studentlitteratur. Vi har även använt offentliga dokument 
som förskolans läroplan och myndighetsrapporter. Databaser som använts vid 
sökning av avhandlingar och vetenskapliga artiklar är; Discovery, Google Scholar, 
SwePub och ERIC. De sökord som användes var bland annat; förskola, föräldrar, 
samarbete, IKT, digital, blogg, lärplatta, digitala verktyg, preschool, home, 
collaboration, digital technologies, parental engagement och blogging. Vi har även 
tagit del av andra forskares referenslistor som undersöker liknande ämne för att få 
inspiration till relevant litteratur som passar studien.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Studien förstås utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori som beskriver hur 
omgivningen och samhället vi lever i påverkar barn och dess utveckling. Enligt 
Bronfenbrenner påverkar och påverkas individer av varandra inom en viss miljö och 
den kultur som individen tillhör, dessa samspelsprocesser påverkar människans 
mentala, sociala och emotionella utveckling. För att stimulera barns utveckling och få 
en inblick i barns olika livsvärldar och de uppväxtmiljöer som barn befinner sig i, är 
det betydelsefullt att det finns varaktiga och förtroendefulla förbindelselänkar mellan 
förskola och hem. Bronfenbrenners modell beskriver relationen mellan barns olika 
livsvärldar genom mikro-, meso-, exo- och makrosystem, men utifrån studiens syfte 
är det främst relevant att tolka resultaten av den här undersökningen utifrån mikro-, 
meso- och makrosystemet (Bronfenbenner, 1979). 

I mikrosystemet befinner sig barnet och direkta relationer som finns i barnets 
närmiljö såsom familj, släkt, kamrater och förskola. Mesosystemet fokuserar på de 
relationer och samspel som finns i barnets microsystem, exempelvis relationen 
mellan hem och förskola och dess påverkan på barnet. Hur relationerna ser ut inom 
mesosystemet påverkar barnet, det betydelsefullt att det är en jämbördig relation där 
både förskola och hem får möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Exosystemet 
representerar kommunens utbud av förskolan, bostadsområde, föräldrars arbetsplats 
och position i arbetslivet. Detta är ett system som barnet inte har direkt kontakt med, 
men som ändå påverkar barnets tillvaro och utveckling. Makrosystemet är ett 
övergripande samhällssystem som genom dess struktur och förändring påverkar alla 
individer i samhället. Systemet kan ses som ett tankemönster som påverkar 
individers olika roller och handlingar genom olika värderingar, förhållanden,  
vanor, ideologier och förändringar i samhällskulturen (Bronfenbenner, 1979). 
 
Den ekologiska systemteorin underlättar förståelse för varför goda relationer mellan 
barns olika mikrosystem, såsom förskola och hem, är betydelsefull. Den ger även en 
förståelse kring varför det är viktigt att ta tillvara på samhällsutvecklingen eftersom 
individen blir en del av den kultur den befinner sig i.  



 4 

2.3 Föräldrasamverkan i förskolan 

Idag tillbringar majoriteten av alla barn i Sverige en stor del av sin barndom i 
förskolan och växer därmed upp i minst två olika livsvärldar, i förskolan och hemmet 
(Granbom, 2011). Hur interaktionen mellan dessa livsvärldar ter sig och utvecklas, 
kan ha en betydande roll för barnets välbefinnande och möjlighet till lärande och 
utveckling. Föräldrar är de viktigaste människorna i barnets liv och ingen annan vet 
mer om barnet än vad de gör, de känner barnet bäst och har även det yttersta 
ansvaret för barnets uppfostran. Därmed är barnets föräldrar de viktigaste 
samarbetspartnerna för förskolan. För att möjliggöra och genomföra ett bra arbete 
där barnets bästa alltid är en central tanke, är det viktigt att det finns en nära och 
tillitsfull relation mellan dessa parter (Niss & Söderström, 2015). Föräldrars 
förtroende för förskolans pedagoger påverkar barnets trivsel och trygghetskänsla i 
förskolan, vuxna sänder signaler till barn som de känner av och på så vis ger trygga 
föräldrar trygga barn och vise versa (Harju, 2013). Därför kan det vara betydelsefullt 
att det finns olika tillfällen för båda parter att mötas i en jämbördig relation där ett 
informationsutbyte om barnets olika livsvärldar sker (Granbom, 2011). Förskolan ska 
enligt läroplanen (Skolverket, 2010) vara ett stöd och ett komplement till hemmet, 
därav är det betydelsefullt att det finns ett nära samarbete med barns föräldrar, ett 
samarbete vars ansvar vilar på pedagogers axlar. Även om relationen mellan 
pedagoger och föräldrar ska ske i ett nära samarbete, är det viktigt att den tredje 
parten i samarbetet, barnet, inte glöms bort. För att en god relation ska vara möjlig 
och för att samarbetet ska gynna barnet, är det betydelsefullt att barnets behov är det 
centrala för båda parter och att relationen sker i en klar och tydlig dialog (Alfakir, 
2010).  

Det är betydelsefullt att vinna föräldrars förtroende, likväl som att etablera och 
upprätthålla en dialog och relation i samverkan mellan förskola och hem (Vuorinen, 
Sandberg, Sheridan & Williams, 2014). I denna ömsesidiga relation är det 
betydelsefullt att pedagoger i sin professionella roll, tar ett steg tillbaka och inte är för 
framträdande. Det är viktigt att föräldrar lyfts fram som kompetenta aktörer och 
experter på sina barn, annars finns det en risk för att de tappar tilltro till sin egen 
förmåga att bidra till sitt eget barns lärande och utveckling (Granbom, 2011). Med 
tanke på pedagogers maktposition och ledarskap är det viktigt att det finns en 
kunskap om ömsesidig påverkan i en relation, något som enligt författaren förutsätter 
att pedagoger reflekterar över sina handlingar och eventuellt förändrar dessa, för att 
bidra till ett fungerande samspel.  

Pedagogers förmåga att konstruktivt ingå i relationer är en viktig aspekt i förskolans 
kontext, därmed är det viktigt att förutom yrkes- och pedagogiska kunskaper utveckla 
en relationskompetens. Relationskompetens handlar om att se individen utifrån dess 
egna förutsättningar och anpassa sitt eget beteende utifrån individens behov, utan att 
förbise ansvaret för relationens kvalitet. Denna kompetens ingår i pedagogers 
profession som till stor del handlar om den egna utvecklingen och att våga 
konfronteras med sina svaga sidor (Jonsdottir & Nyberg, 2013). Vuorinen m.fl. 
(2014) skriver om en studie som visar att den största utmaningen i relationer med 
föräldrar är att hantera olika situationer och vara beredd på det oväntade, därmed 
poängteras vikten av den kommunikativa kompetensen. Den kommunikativa 
kompetensen handlar om att kommunicera på ett tydligt sätt för att etablera och 
upprätthålla goda relationer. Förskolans pedagoger ska enligt läroplanen (Skolverket, 
2010) vara lyhörda för föräldrars synpunkter och ge dem inflytande och delaktighet i 
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verksamheten, samtidigt som de ska försvara förskolans uppdrag och 
yrkesprofessionen, vilket kan medföra många konflikter och avvägningar. Den dialog 
och kommunikation som sker mellan pedagoger och föräldrar utspelas i en 
professionell relation och det är pedagogernas ansvar att förmedla vad det politiska 
systemet har beslutat och har därmed makt och ansvar för relationens kvalitét 
(Jensen & Jensen, 2008).  

För att föräldrar ska få möjlighet att känna sig delaktiga i verksamheten och utöva 
inflytande i den pedagogiska praktiken, behöver de mötas av pedagoger som 
tillvaratar och efterfrågar deras unika kunskaper om sina barn. Lika viktigt är det att 
föräldrar möts av pedagoger som är medvetna om sitt uppdrag och kan förmedla 
detta till dem, på så sätt minskar risken för att föräldrar ställer krav på verksamheten 
som inte ingår i förskolans uppdrag. Pedagoger behöver därmed skapa realistiska 
förväntningar hos föräldrar och en förståelse för vad som för dem är rimligt att önska 
(Niss & Söderström, 2015) 

Samverkan mellan förskola och hem är ett komplicerat och komplext område med 
många olika aspekter att ta hänsyn till, såsom etiska, sociala och praktiska. De 
samhälleliga förändringar som sker, globalisering, ökad segregation och migration 
skapar nya förutsättningar för relationen mellan förskola och hem, vilket ställer nya 
krav på och som pedagoger bör förhålla sig till. Nya samverkansformer har utvecklats 
i relation till samhällets behov, förändring och utveckling, bland annat genom 
mailkontakt, websidor och bloggar. Dock behöver alla samverkansformer 
problematiseras i förhållande till om de verkar inkluderande eller uteslutande för 
föräldrar. I relationen mellan förskola och hem finns nycklar till hög kvalité och ökad 
likvärdighet, samtidigt som en nära relation bidrar till en känsla av glädje och 
trygghet hos pedagoger, föräldrar och barn. Därmed är föräldrasamverkan ett 
område som behöver granskas, problematiseras och utvecklas en större kunskap om 
(Tallberg Broman, 2013).  

2.4 Föräldrasamverkan ur ett historiskt perspektiv 

Samhällets syn på förskolan och dess uppdrag har förändrats över tid, från en plats 
för omsorg och ”förvaring” till att vara första steget i det svenska utbildningssystemet 
(Granbom, 2011). Detta har medfört att relationen mellan förskola och hem har 
förändrats över tid och idag har föräldrasamverkan en lagstadgad ställning och lyfts 
fram i alla gällande styrdokument, bland annat i skollagen (SFS 2010:800)	   och 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Tidigare var hem och förskola två skilda 
livsvärldar och i början av förskolans uppkomst på 1900-talet fanns ingen närmare 
kontakt med hemmen, men bara efter några år erkände förskolan hemmets betydelse 
för barnets utveckling och lärande. Dock skedde ingen direkt samverkan mellan hem 
och förskola, förskolorna framhölls snarare som en rådgivningsanstalt med uppgift 
att uppfostra och påverka hemmen genom barnuppfostran och syn på barnet som en 
viktig och unik varelse (Tallberg Broman, 1991).  

På 1940-talet ökade kontakten mellan hemmet och förskolan och ett gemensamt 
ansvar för barnen uppkom. År 1942 framkom skolutredningens första 
dokumenterade undersökning om föräldrasamverkans betydelse, undersökningen 
visade att förskola och hem bör samverka för att ge båda parter en större insyn i 
barnets olika livsvärldar. Betydelsen av att se barn i dess olika sociala sammanhang 
uppmärksammades vilket resulterade i närmare kontakt och samspel med hemmen 
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utan pedagogernas pekpinnar. Det var även under denna tid som skolutredningen 
första gången diskuterade fram olika samverkansformer för samspelet mellan 
förskola och hem (Kärrby & Flising, 1983).  

Under 1960-talet skedde en snabb utveckling av förskolans organisation i relation till 
samverkan mellan hem och förskola, hemmen ansågs vara ansvariga för barnets 
individuella fostran och förskolan för barnets kollektiva fostran. Under år 1970 
börjare hemmen dock kräva insyn i förskolans verksamhet, vilket ledde till 1975 års 
utredningen Skolornas inre arbete där en ökad samverkan föreslogs genom enskilda 
samtal och föräldramöten. På 1980-talet betonades föräldrars ansvar för sina barns 
fostran och omvårdnad, vilket medförde att det skulle ske någon slags 
föräldrasamverkan två gånger om året för att gynna barnens utveckling (Bouakaz, 
2009).  

Under 1990-talet fick hemmens betydelse stor uppmärksamhet, både politiskt och 
ideologiskt. Det ansågs att hemmen inte utnyttjades i den utsträckning som de borde 
och att förskolans pedagoger skulle delge och diskutera verksamhetens planering 
med föräldrar för att ge dem större delaktighet och inflytande i verksamheten, som i 
sin tur kunde bidra till en verksamhetsutveckling (Bouakaz, 2009). År 1998 fick 
förskolan sin första egna läroplan och år 2010 utkom en reviderad utgåva som idag är 
det rådande styrdokumentet i alla Sveriges förskolor, i detta dokument betonas 
samverkan mellan hem och förskola och dess betydelse för varje barns utveckling och 
lärande.  

I synen på och betydelsen av föräldrasamverkan i förskolan har med andra ord en 
stor utveckling skett. Från att förskola och hem har setts som två skilda livsvärldar till 
att samverkan mellan hem och förskola har lyfts fram som ett eget avsnitt i förskolans 
läroplan, där föräldrar ska ha inflytande och känna sig delaktiga i förskolans 
verksamhet. 

2.5 Förskolans styrdokument 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att förskolans verksamhet ska utövas 
i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen, där föräldrarna ska få 
möjlighet att känna sig delaktiga i verksamheten och utöva inflytande inom ramen för 
de nationella målen. Förskolan ska komplettera hemmet genom att erbjuda en 
verksamhet som skapar bästa förutsättningar för varje enskild individs möjlighet till 
att lära och utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolläraren ansvarar för att ge barn och 
föräldrar en god introduktion i förskolan, att ge föräldrar möjlighet till inflytande 
över hur målen konkretiseras i den pedagogiska praktiken samt att föräldrar är 
delaktiga i verksamhetens utvärderingar. Även i allmänna råd för förskolan 
(Skolverket, 2013) lyfts detta fram och där framhålls dessutom vikten av att den 
pedagogiska verksamheten diskuteras under olika former för att ge alla föräldrar 
möjlighet till reellt inflytande och delaktighet. Förutom förskollärarens ansvar ska 
hela arbetslaget visa respekt för föräldrar och ansvara för att det utvecklas en 
tillitsfull relation mellan båda parter, upprätthålla en ständig dialog där barns trivsel, 
utveckling och lärande diskuteras samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång 
per år.  
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2.6 Metoder för föräldrasamverkan 

Det är betydelsefullt att föräldrar ses som individer och inte som ett kollektiv i 
relationsskapandet eftersom föräldrar representerar olika sociala, ekonomiska och 
kulturella grupper med olika erfarenheter och värderingar. Detta innebär att alla 
föräldrar inte kan mötas på samma sätt med samma form av kommunikation. 
Därmed krävs en stor öppenhet och tolerans hos pedagoger för att kunna möta och 
samarbeta med föräldrar utifrån deras förutsättningar och önskemål (Jensen & 
Jensen, 2008). Det uppstår många tillfällen i förskolan där pedagoger och föräldrar 
möts, men denna tid räcker inte till för att föräldrar ska få en reell inblick och 
inflytande i verksamheten. Förskoleverksamheten behöver diskuteras och synliggöras 
genom olika metoder för att möjliggöra förutsättningar där alla föräldrar har 
inflytande och kan känna sig delaktiga i verksamheten (Skolverket, 2013). 

En god introduktion, dagliga samtal, utvecklingssamtal och delaktighet i utvärdering 
av verksamheten, är samverkansmetoder som uttrycks i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) och utgör grundförutsättningar för en god föräldrasamverkan. 
Dessa metoder bör dock kompletteras med hänsyn till föräldrars behov och önskemål 
för att samverkan ska upplevas som lustfyllt och meningsfullt. Därmed kan det vara 
betydelsefullt att olika samverkansmetoder utarbetas i riktning med samhällets 
utveckling, för att kunna skapa och upprätthålla en god samverkan med de föräldrar 
som vuxit upp i det högteknologiska samhället (Jonsdottir & Nyberg, 2013).  

Det kan vara betydelsefullt att förskolans verksamhet utmanar den traditionella 
synen på föräldrasamverkan som en envägsprocess och istället ser det som en 
tvåvägsprocess. En envägsprocess är ett informationsutbyte, där endast en person får 
utrymme att ge information till en annan. En tvåvägsprocess innebär istället att två 
parter samspelar med varandra och får lika mycket utrymme att delta i samspelet 
(McNaughton & Vostal, 2010). En avgörande aspekt för att kunna bedriva en 
professionell föräldrasamverkan ligger i själva metoderna, metoderna bär på olika 
syften och vissa är informationsförmedlare, relationsstärkande, innehållsbeskrivande 
eller utvärderande. Detta har resulterat i att olika samverkansmetoder går att 
kategorisera som formella eller informella. Föräldramöte, utvecklingssamtal och 
föräldraråd är exempel på formella samverkansmetoder, de har ofta en tydlig 
planering för hur de ska utföras och ses som mer organiserade än de informella 
samverkansformerna som sker mer spontant. Det dagliga samtalet vid lämning och 
hämtning, drop-in, städ- eller gårdsfester, familjedagar och sociala medier är 
exempel på informella samverkansmetoder (Jonsdottir & Nyberg, 2013).  

Genom samhällets utveckling har metoderna för föräldrasamverkan kompletteras av 
nya och mer tekniska metoder. Sociala medier som blogg, instagram och mail är nya 
metoder som numera tillkommit för att främja föräldrasamverkan i förskolan. Enligt 
Harju och Tallberg Broman (2013) ger dessa metoder optimala förutsättningar för en 
gränsöverskridande praktik, som möjliggör att avståndet mellan hem och förskola 
minskar då det stärker relationen genom att föräldrar får en bredare möjlighet till 
inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet. 

2.7 IKT som en metod för föräldrasamverkan  

Under det senaste decenniet har det skett en kraftig expansion med digital teknik i 
människors hem (Mcpake, Plowman & Stephen, 2013). I princip alla människor har 
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idag kommit i kontakt med IKT, vilket har resulterat i att sociala medier och digitala 
verktyg har blivit en del av det dagliga livet (Ekberg, 2012). I 2015 års undersökning 
gällande IKT bland Sveriges befolkning, visar det att 93 % har tillgång till internet och 
att det utnyttjas av 91 % av befolkningen. Det dagliga användandet av internet ökar 
även bland åldersgrupper och emellan åldern 8-55 är det över 95 % som använder 
internet. Undersökningen visar även att 87 % av svenska barnfamiljer har tillgång till 
olika digitala redskap hemma såsom datorer, smartphones och surfplattor (Findahl & 
Davidsson, 2015).  På grund av den ökade användningen av IKT menar Ekberg 
(2012) att det är betydelsefullt att förskolans verksamhet anammar detta genom att 
komplettera dagens metoder och innehåll med den nya tekniken, för att på så sätt 
kunna utveckla verksamheten i linje med samhällets utveckling. Rask (2006) skriver 
att IKT har mycket att tillföra när det gället att motivera föräldrars engagemang kring 
sina barns vardag på förskolan, då den ger optimala möjligheter för föräldrar att 
känna sig mer involverade och delaktiga i verksamheten. Den nya tekniken kan 
öppna upp för fler samtal mellan barn och föräldrar. Det är viktigt att IKT inte 
utesluter det fysiska mötet, utan dessa bör istället komplettera och berika varandra.  

Utifrån förskolans värld kan IKT förstås som en metod, ett redskap och ett 
förhållningssätt som gör det möjligt att informera och kommunicera genom ny 
teknik. Det handlar inte bara om att få in digitala redskap i den pedagogiska 
verksamheten utan även hur digitala redskap och sociala medier kan användas för att 
underlätta kommunikation och förmedling av information (Lindahl & Folkesson, 
2012). I och med framväxta digitaliserade och medialiserade samhälle, har nya sätt 
att delge information växt fram, det kan därmed vara betydelsefullt för förskolans 
verksamhet att anpassa sig efter och skapa sig mer kunskaper kring detta område för 
att kunna följa samhällsutvecklingen (Hujala, 2002). 

Löfdahl (2014) har gjort en studie som visar att det finns ett behov av fortsatt 
forskning för att beskriva förändringar i förskollärarprofessionen, bland annat för att 
den digitaliserade informationen till föräldrar kan medför en viss distans. I studien 
framkommer det att blogg som en samverkansmetod och som ett redskap för att 
delge föräldrar information, har ersatt både pappersvarianter och e-postade 
veckobrev. Detta har gjort att innehållet blivit mer framåtriktad, att informationen 
fokuserar på vad som kommer hända istället för vad som har hänt tidigare och 
händer just nu, vilket har medfört en mer distanserad relation till föräldrarna. 
Författaren menar att ett behov av fortsatt forskning finns, om samverkansmetoder 
som medför en mer distanserad relation till föräldrar håller på att ta över de 
traditionella och fysiska mötena som skapar närhet mellan parterna. Det är 
betydelsefullt att pedagoger är medvetna om vad nya samverkansmetoder kan 
medföra, att det kan innebära en förskjutning från den ömsesidiga, respektfulla och 
nära relationen mellan pedagoger och föräldrar som fram tills idag är utmärkande för 
förskolans verksamhet (Löfdahl, 2014). Samtidigt skriver Anderhag, Selander och 
Svärdemo-Åberg (2002) att de ser positivt på denna typ av kommunikation, då den 
möjliggör för föräldrarna att vara delaktiga utan att vara fysiskt närvarande.  

Forskning visar att i de förskolor som jobbar aktivt med IKT har pedagogerna en stor 
kompetens och en medvetenhet kring hur digitala verktyg och medier kan hanteras. 
Inom de förskoleverksamheter där IKT begränsas eller väljs bort, saknas det ofta 
intresse eller motivation pågrund av avsaknad av kunskap i hur IKT kan användas i 
förskolan (Forsling, 2011). Enligt Forsling (2011) visar tidigare forskning att 
pedagoger som känner en ovisshet eller rädsla för att arbeta med digitala redskap, 
inte vet hur förskolans traditionella metoder ska kunna balanseras med det rådande 
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digitaliserade och medialiserade samhället som idag existerar. Föräldrars bristande 
IKT färdigheter och kunskaper kring vad IKT kan bidra med inom förskolans 
verksamhet, kan bli ett hinder mot förskolan vilja att använda IKT som en metod för 
föräldrasamverkan. Men IKT som metod för föräldrasamverkan kan underlätta för 
förskolan att dela ut samma information till alla föräldrar genom mail eller sociala 
medier (Lewin & Luckin, 2010). 

Forsling (2011) skriver om de digitala klyftorna som existerar i dagens samhälle och 
beskriver två olika generationer. Hon menar att de som är födda efter år 1980 är 
uppväxta i ett digitaliserat samhälle där IKT är en del av vardagen, medan de som är 
födda före år 1980 kan behöva lära sig den digitala tekniken då IKT på den tiden inte 
var lika vanligt förekommande eller inte alls. Detta innebär att många föräldrar idag 
kan tillhöra generationen som är infödda i det digitaliserade och medialiserade 
samhället och utifrån detta kan det vara betydelsefullt att pedagoger utvecklar digital 
kompetens och använder IKT för att främja föräldrasamverkan. 

Enligt Lindahl och Folkesson (2012) visar forskning att ett antal internationella, 
statliga institutioner och privata organisationer, vill ta fram rekommendationer för 
användning av IKT i förskolan. Många pedagogiska verksamheter bygger på 
traditioner som kan vara svåra att förändra, men att redan nu använda IKT som ett 
komplement till förskolans traditionella arbetssätt kan enligt författarna underlätta 
övergången för ett arbetssätt med IKT, innan det möjligtvis skulle kunna bli ett krav 
genom framarbetade rekommendationer.  

Kompetens är ett begrepp som stärker pedagogers förmåga att möta det uppdrag som 
de ställs inför. Begreppet innefattar vilja, förmåga och kunskap som är viktiga 
byggstenar för att arbeta i enighet med förskolans läroplan (Vuorinen m.fl., 2014). I 
europaparlamentets rekommendationer beskrivs digital kompetens som en de åtta 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (Europaparlamentet, 2006). Dock är inte 
begreppet digital kompetens tydligt framskrivet i förskolans läroplan och därmed 
finns det inga direkta krav på en digital kompetens hos pedagoger inom förskolans 
verksamhet. Däremot skriver Skolverket (2010) fram att i ett samhälle som präglas av 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt, är förmågan att kunna 
kommunicera och samarbeta betydelsefull. IKT kan ge en variation, förändring av 
arbetssätt och synliggörande av verksamheten som kan stärka och underlätta 
relationen mellan förskolans pedagoger, föräldrar och barn. 

I ett arbetssätt som involverar IKT i förskolan är det viktigt att reflektera över vad 
som publiceras offentligt, för att skydda mot att barns integritet kränks finns 
personuppgiftslagen. I personuppgiftslagen finns dock inga särskilda regler för 
publicering på internet och publicering av namn och foton på sociala medier är i 
princip alltid tillåten så länge personen inte kränks (Datainspektionen, 2012). Viktigt 
att tänka på är dock att publicering av barn som har skyddade personuppgifter kan 
ses som kränkande och är därmed otillåtet. Datainspektionen (2012) rekommenderar 
dock att pedagoger alltid inhämtar ett samtyckte från föräldrar innan fotografier på 
deras barn publiceras på internet. När pedagoger inhämtar ett samtycke av föräldrar 
krävs stor respekt i handlingen och pedagogen måste tydligt framföra syftet med 
samtycket. Det är även viktigt att pedagogen betonar att valet är helt fritt så att 
föräldern inte får en uppfattning av att de måste ge sitt samtycke (Olsson, 2011).  
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3 Metod 

I detta avsnitt presenteras och argumenteras studiens metodval och tillvägagångssätt 
för att ge en sammanfattad bild kring studiens utformning och design. 

3.1 Forskningsstrategi 

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod genom semistrukturerade 
intervjuer, med syfte att undersöka vilka föräldrasamverkansmetoder som används i 
förskolan idag och hur IKT uppfattas och används som en metod. En kvalitativ ansats 
valdes för att i den är det deltagarnas uppfattning som är det viktiga för studien och 
fokus ligger på ord istället för kvantifiering av insamlat data. Forskaren avsikt är att 
skapa en bild av någon annans tankar och åsikter, som ökar chansen till att få mer 
detaljerad information från respondenterna (Bryman, 2011). Semistrukturerade 
intervjuer är ett mellanting av ett vardagssamtal och ett frågeformulär som möjliggör 
en dialog mellan intervjuaren och respondenten, och ansågs därför vara en 
framkomlig väg för att besvara undersökningens syfte och forskningsfrågor. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Studien har två framarbetade intervjuguider (se bilaga 2 och 3), en till pedagoger och 
en till föräldrar, som vardera består av sju intervjufrågor. Frågorna är framarbetade 
utifrån studiens syfte och är formulerade på så sätt att de kan ge svar på studiens 
forskningsfrågor. Frågorna är formulerade med öppna svarsalternativ för att inte 
begränsa eller styra respondenternas svar. För att dokumentera intervjuerna 
användes ljudinspelning. Datainsamlingsmetoden ger goda förutsättningar att 
besvara studiens forskningsfrågor utifrån respondenternas perspektiv, 
semistrukturerade intervjuer möjliggör en stor frihet för grundliga och detaljerade 
beskrivningar av pedagogernas och föräldrarnas uppfattning och användning av 
metoder för föräldrasamverkan i förskolan. Metoden ger utrymme för att reda ut 
oklarheter som kan uppkomma och möjliggör utrymme för att säkerställa korrekta 
tolkningar av det insamlade materialet, vilket därmed underlättar förståelsen av 
sammanhanget i resultatet, istället för att behöva teoretisera svaren själv (Bryman, 
2011). 

3.3 Genomförande  

Samtliga berörda förskolechefer kontaktades och informerades om studiens 
genomförande i deras verksamheter, de fick även möjlighet att ta del av studiens 
missivbrev (se bilaga 1) via mail. Missivbreven sattes upp på deltagande förskolor för 
att ge pedagoger och föräldrar information om studien och dess syfte, och vi kom i 
kontakt med fem pedagoger och fem föräldrar som ville ställa upp på en intervju. 
Intervjuerna med pedagogerna ägde rum i förskolornas lokaler och intervjuerna med 
föräldrarna ägde i vissa fall rum i förskolans lokaler och i vissa fall i föräldrarnas egna 
hem. Varje intervju tog ca 30-40 minuter att genomföra. Under intervjuerna ställdes 
följdfrågor utifrån respondenternas svar, för att bekräfta deras svar och på så sätt få 
veta om vår uppfattning var korrekt men även för att få en djupare förståelse för 
deras uppfattning. Då vi använde semistrukturerade intervjuer kunde vi ställa frågor 
som inte ingick i våra intervjuguider och frågorna behöver heller inte ställas i korrekt 
ordning. Intervjuerna spelades in för att vi skulle kunna fokusera på innehållet och 
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möjliggöra en dialog med respondenten under intervjun. Vi var båda närvarande 
under samtliga intervjutillfällen för att öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

3.4 Databearbetningsmetod 

Vi valde att dela upp transkriberingarna av intervjuerna på grund av tidsbrist och 
transkriberade fem intervjuer var. Intervjuerna skrevs ut och lästes grundligt, ett 
antal gånger, av oss båda. Under tiden materialet bearbetades antecknades och 
markerades de detaljer och det vi ansåg var relevant för studiens syfte och 
forskningsfrågor. Vi gick vidare med att sammanställa respondenternas intervjusvar 
under två olika rubriker, en rubrik för pedagoger och en för föräldrar. Utifrån 
studiens insamlade material gjordes en innehållsanalys (Bryman, 2011), vilket 
innebär att intervjuerna bearbetades genom att hitta mönster, likheter och skillnader 
från deltagarnas utsagor för att sedan lyfta fram detta i ett resultat. Vi sammanställde 
sedan resultatet i en flytande text och med citat för att öka studiens trovärdighet. 
Resultatet analyserades sedan utifrån det teoretiska perspektiv som studien baseras 
på men även gentemot relevanta artiklar, doktorsavhandlingar och övrig litteratur 
som presenterats i bakgrundsavsnittet.  

3.5 Urval 

Respondenterna valdes utifrån ett tillgänglighetsurval på grund av tidsbrist och med 
tanke på om empirin skulle behöva kompletteras (Bryman, 2011), vi har intervjuat 
fem pedagoger och fem föräldrar i två närliggande kommuner som geografiskt 
underlättade för oss.  Tre av de intervjuade pedagogerna och tre av de intervjuade 
föräldrarna kom från olika förskolor, men inom samma kommun. Inom denna 
kommun har det gjorts stora satsningar gällande IKT i förskolan och ett arbetssätt 
med IKT är därmed ett högt prioriterat område för alla kommunens förskolor. 
Resterande deltagare i vår studie, två pedagoger och två föräldrar, kom från olika 
förskolor i en annan kommun, där IKT var ett mindre prioriterat område.  

I en kvalitativ intervjustudie är det viktigt att reflektera kring valet av respondenter 
och noga överväga vilka som ska ingå i studien beroende på syfte och 
forskningsfrågor (Dalen, 2008). Vi ansåg inte att det fanns någon mening med att 
välja ut våra respondenter utifrån ålder, kön eller arbetslivserfarenhet då vi ville 
synliggöra vilka samverkansmetoder som används i förskolan samt pedagogers och 
föräldrars uppfattning av IKT som metod för att främja föräldrasamverkan. 

3.6 Etiska överväganden 

Studien vilar på de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) har 
arbetat fram för att skydda varje deltagares integritet. Vi har tagit hänsyn till 
informationskravet genom att förklara studiens syfte och de villkor som gäller för 
deras deltagande. Samtyckekravet har beaktas genom att informera om att 
deltagandet var frivillig och kunde avbrytas när som önskas utan närmare motivering 
eller utan några negativa konsekvenser för dem. Nyttjandekravet beaktades genom 
att tydliggöra att all insamlad data endast används i studien och inte för kommersiellt 
bruk samt att de inspelade och transkriberas intervjuerna raderas och elimineras 
efter bearbetningen. Vidare informerades det om att hela studien presenteras i form 
av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin tur läggs ut på databasen DIVA. 
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Konfidentialitetskravet beaktades genom att försäkra deltagarna om att varken 
namn, förskolan eller kommun nämns i studien och att deltagare inte kommer att 
kunna identifieras. Samtliga deltagare i studien fick genom missivbrevet ta del av de 
forskningsetiska principer som studien vilar på. 

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Då studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod är det betydelsefullt att 
begreppen tillförlitlighet och trovärdighet omfattar hela forskningsprocessen (Patel & 
Davidsson, 2011).  I en studie kan det finnas olika tillförlitlighetsbrister som gör att 
tillförlitligheten och trovärdigheten i studien minskar, vilket kan bero på exempelvis 
feltolkning av både frågor och svar, svarens ärlighet och miljöns påverkan (Stukát, 
2011). För att öka tillförlitligheten i vår studie valde vi strategiskt att ingen deltagare i 
förväg skulle få ta del av intervjufrågorna, detta för att öka möjligheten till spontana 
och ärliga svar. Vi har båda varit närvarande vid samtliga intervjuer för komplettera 
varandras frågeteknik och kan på så sätt ha fått ut fler detaljer av deltagarnas svar 
och även säkerställa en korrekt uppfattning av svaren, vilket ökar studiens 
tillförlitlighet. Vi använde oss av ljudinspelning som dokumentationsmetod vilket 
gjorde det möjligt för oss att vara fokuserade under intervjun och ställa relevanta 
följdfrågor till deltagarnas svar. Relevanta och spontana följdfrågor kan eventuellt 
öka möjligheten till en trygg och bekvämt dialog, vilket skulle kunna ha betydelse för 
trovärdigheten i svaren. Intervjuerna har skett i en miljö avskild från barn, kollegor 
eller andra människor för att minska yttre störningar. Vi har även försökt att hålla oss 
neutrala för att inte påverka deltagarnas svar, vilket ökar studiens trovärdighet 
(Bryman, 2011). För att öka tillförlitligheten ytterligare har vi under hela arbetets 
gång ständigt arbetat tillsammans, förutom vid transkribering av intervjuerna, Patel 
och Davidsson (2011) skriver att tillförlitligheten ökar om flera personer har tolkat 
och bearbetat det insamlade materialet. Generalisering ses som problematiskt i 
kvalitativa studier då resultatet oftast omfattas av en viss grupp (Patel & Davidsson, 
2011). Även om denna studie lyfter fram två olika grupper, pedagoger och föräldrar, 
så har avsikten inte varit att generalisera resultatet utifrån ett bredare perspektiv. Det 
handlar snarare om att undersöka vilka samverkansmetoder som erbjuds och hur ett 
mindre antal pedagoger och föräldrar uppfattar och använder IKT som en metod för 
föräldrasamverkan.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna kopplat till studiens syfte och 
forskningsfrågor att presenteras, sedan kommer en sammanfattad bild av resultatet 
att tydliggöras. 

4.1 Föräldrasamverkan ur pedagogernas perspektiv 

Samtliga intervjuade pedagoger belyste vikten av en god fungerande samverkan 
mellan förskola och hem, de var överens om att en trygg och tillitsfull relation mellan 
alla inblandande parter var en nödvändighet för att möjliggöra ett arbete där 
barnets bästa var i fokus, för att skapa optimala förutsättningar för deras lärande, 
utveckling och välmående. Trygghet var ett begrepp som framkom under samtliga 
intervjuer, pedagogerna menade att det är deras ansvar att det skapas en jämbördig 
och trygg relation mellan pedagoger och föräldrar eftersom föräldrars trygghet 
avspeglas på barnen. 

De formella samverkansformerna var de metoder som samtliga förskolor använde, 
inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöten, informationsbrev och 
utvärdering av verksamheten. Bland dessa formella metoder så fanns det en 
variation, vissa förskolor skickade ut informationsbladet veckovis och andra 
månadsvis och vissa fick ta del av informationen via mail och andra via en blogg. 
Samtliga förskolor hade även sina informationsblad uppsatta i hallen eller erbjöd att 
låna ut sina digitala verktyg till de föräldrar som inte har tillgång till den teknik som 
krävs. Alla förskolor hade även någon typ av informell samverkansmetod som 
varierade mellan grillkväll, skördefest, städdag och drop-in fika. Dessa kunde skilja 
sig åt från år till år hos samtliga förskolor, beroende på föräldrars visade intresse, 
önskemål och vad den årliga utvärderingen visat. Dock hade samtliga förskolor daglig 
kontakt vid hämtning och lämning samt luciafirande där föräldrar bjöds in. En 
pedagog berättar: 

Det finns föräldrar som stannar kvar vid hämtning för att låna vår Ipad och läsa bloggen. 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna berättade att de har en blogg och 
använder denna som en metod för föräldrasamverkan, det var endast en av de 
intervjuade pedagogerna som berättade att hennes avdelning inte använder en blogg. 

Vi har en blogg för föräldrarna där vi beskriver verksamhetens innehåll och dess syfte. Vi lägger 
även ut information av olika slag för att påminna föräldrar om vissa datum.  

Idén med bloggen kom till för att vi upplevde att föräldrar många gånger är stressade vid 
hämtning och lämning och att de därför inte orkar vara intresserade om det inte hänt något 
speciellt. Genom bloggen är vår förhoppning att de i lugn och ro kan kolla på bilderna och läsa 
om barnens dag när de har tid eller använda bloggen som stöd för barnens berättande om 
dagen. 

Samtliga pedagoger beskriver att deras avdelning använder sig av IKT för att främja 
föräldrasamverkan, men detta sker på olika sätt. Det belystes dock att IKT ska ses 
som ett komplement till de befintliga samverkansmetoderna och att de inte får ta 
över och att innehållet ska vara desamma. På tre avdelningar som ligger inom samma 
kommundel beskrev de intervjuade pedagogerna att kommunen har gjort stora 
satsningar gällande ett arbetssätt med IKT, de berättade att samtliga anställda inom 
kommunens förskolor har fått en egna Ipads för att lättare kunna utföra ett arbete 
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med IKT. Resterande pedagoger berättade att de hade en gemensam lärplatta på 
varje avdelning som var till för både pedagoger och barn.  

Eftersom jag har en egen Ipad kan jag blogga även fast jag är i barngruppen, jag behöver inte gå 
ifrån och gå in på kontoret för att göra detta. Jag behöver heller inte ta Ipaden ifrån barnen. 

Resultatet visar att pedagoger använder sig av digitala redskap som en metod för 
föräldrasamverkan, exempelvis lärplattan för att filma barnen och sedan visa upp det 
för föräldrarna vid den dagliga kontakten eller vid utvecklingssamtal. Filmen kunde 
även läggas in i barnens digitala portfolio på ett USB-minne. Några förskolor hade 
bytt ut den traditionella portfoliopärmen med en digital portfolio som låg på ett 
varsitt USB-minne. När barnen slutar på förskolan får de ta hem dessa USB-minnen 
som innehåller dokumentationer om verksamheten i stort och barnets individuella 
utveckling. I nedanstående citat exemplifieras föräldrasamverkan genom 
användningen IKT för dokumentation: 

Det är många föräldrar som är oroliga för sina barn om de gråter vid lämning, då kan vi filma 
barnet under dagen för att kunna visa föräldrarna att barnet trivs och har roligt. Vi har även 
föräldrar som tvivlar på att barnen kan klä på sig själva, då brukar vi filma och visa föräldrarna 
att barnen faktiskt kan detta själva.  

Genom att vi använde stickan istället för portfoliopärmar kan vi spara in på miljön, istället för 
att skriva ut samma dokumentation till alla barn behövs bara en kopia skivas ut som sparas inne 
i verksamheten.  

Digital fotoram är ett annat exempel på ett verktyg som används för att synliggöra 
verksamheten för föräldrarna. En pedagog berättade att de tidigare har haft en digital 
fotoram i hallen där olika bilder på verksamhetens innehåll rullar och att detta var 
något som många föräldrar uppskattade väldigt mycket. Pedagogen uttryckte att: 

Många föräldrar blev intresserade och stannade och tittade. Tyvärr har vi inte uppdaterat eller 
visat bilder på jättelänge och varför vet jag inte, men jag tycker att det är ett bra verktyg att 
använda och önskar att vi återtar denna metod.  

Bland de pedagoger som använder sig av blogg framkom det olika åsikter för hur den 
skulle användas och hur den skulle kunna utvecklas. En pedagog berättade att hon 
önskade utveckla deras blogg, men att för att göra det krävs att alla i arbetslaget ville 
jobba med det. Hennes önskan var att ha en ”större blogg” med fler inlägg och mer 
detaljerad info för att ge föräldrar en större insyn i verksamheten. Hon berättar 
vidare om ett årshjul för föräldrar på bloggen där de kunde få direkt information om 
vad som skulle ske under året, även de sånger, rim och ramsor som de arbetar med 
skulle kunna läggas ut. Deras blogg är just nu stängd för kommentarer men 
pedagogen önskar att denna funktion skulle öppnas: 

Jag skulle vilja ge föräldrar möjlighet att kommentera bloggen men att kommentarerna enbart 
blir synliga för oss i personalen, för att undvika att en dålig stämning mellan föräldrar och 
personal uppstår och att föräldrar triggar upp varandra. 

En nackdel om man som förälder kan kommentera och läsa andra föräldrars kommentarer att 
det negativa kan eskalera och det blir bara att försöka hitta fel på förskolan, samtidigt som det 
kan vara intressant för föräldrar att se hur de att se hur andra föräldrar upplever förskolan. 

En annan pedagog berättade att hon och hennes arbetslag är nöjda med bloggen och 
att de har hittat ett bra verktyg för samverkan samtidigt som den skulle kunna 
utvecklas om utvärderingen av verksamheten visar att föräldrar önskar detta. En av 
de intervjuade pedagogerna berättade att det finns en önskan av föräldrar att inte 
skydda barnens ansikten men att detta är något som kommer från chefen och som 
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förskolans pedagoger inte kan påverka. Hon berättar vidare att Instagram skulle 
kunna vara ett annat verktyg för föräldrasamverkan där barns ansikten skulle kunna 
synliggöras eftersom det då är skaparna av kontot som avgör vem som har tillgång till 
kontot.  

Hade vi ett Instagram konto så skulle vi kanske kunna synliggöra ansikten eftersom det då är vi 
som bestämmer vilka som får tillgång till bilderna. Men samtidigt kräver det att alla som vill ha 
tillgång till kontot har ett eget Instagram konto, vilket kanske inte alla föräldrar har. 

Det fanns en tydlig önskan hos en av pedagogerna att använda sig av en blogg i 
verksamheten men att det varken fanns tid eller resurser för detta, avdelningen hade 
endast en lärplatta och den var ofta upptagen av barnen. Det framkom även att 
chefen inte såg IKT som ett prioriterat område, eftersom det ej uttrycks i läroplanen. 
En annan pedagog hade en önskan om att utveckla verksamheten genom ett 
informationssystem:  

Vi önskar att vi hade möjligheten att utveckla arbetet genom att skapa en form av 
informationssystem som är internetbaserat så att varje förälder har möjlighet att följa 
verksamhetens aktiviteter och se viktiga händelser i exempelvis en kalender.  

Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade pedagogerna anser att IKT är en bra 
metod för föräldrasamverkan om det används rätt. Det får inte ta för mycket tid från 
barnen och det måste kunna användas tillsammans med barnen samtidigt som hela 
arbetslaget måste ha kunskap om verktyget som används och ett intresse i det. 
Pedagogerna var överens om att IKT är en bra metod för att nå ut med samma 
information till alla föräldrar, men att det även kan vara ett problematiskt område 
med tanke på barns integritet och risk för spridning av bilder. Därför är det 
betydelsefullt att det finns ett bra system och tydliga riktlinjer för vad som ska 
offentliggöras och vad syftet med metoden är.  

Alla har samma förutsättningar att få samma information genom IKT, exempelvis bloggen än 
om olika personal informerar muntligt. Det är en sämre metod då föräldrar är motståndare till 
teknik av olika skäl exempelvis risk för strålning, för mycket stillasittande och av sekretess-skäl.  

Måste se IKT som ett komplement och inte att det ska ersätta den dagliga kontakten, genom IKT 
kan föräldrarna få mer information. Jag behöver inte berätta samma sak flera gånger och vara 
orolig att glömma något viktigt, utan behöver bara skriva det en gång. 

4.2 Föräldrasamverkan ur föräldrars perspektiv 

Samtliga föräldrar hade liknande uppfattningar av vad föräldrasamverkan i förskolan 
innebär, de beskrev att föräldrasamverkan handlar om ett samarbete mellan föräldrar 
och pedagoger på förskolan. De relaterade föräldrasamverkan också till någon form 
av kommunikation och dialog mellan dem själva och pedagogerna på förskolan. Men 
föräldrarna hade olika åsikter om vad detta samarbete innebär, vissa ansåg att det 
handlade om hur de fick information och några menade att det även handlade om 
föräldrars möjlighet till att påverka verksamheten. 

Personalen tar till sig det jag berättar om mitt barn, om det finns ett problem så jobbar 
förskolan med detta.  

För mig är det viktigt att jag får information om mitt barns dag när jag hämtar henne. Jag vill 
veta om hon har ätit, sovit, bajsat, humör och om det hänt något speciellt.  
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Samtliga föräldrar i studien beskriver att de får ta del av olika samverkansformer på 
deras barns förskola och dessa är inskolningssamtal, dagliga samtal, föräldramöten, 
informationsblad, familjekvällar, blogg, Instagram, mail och utvecklingssamtal.  

På mitt barns avdelning använder de sig av ett Instagramkonto, detta uppskattar jag väldigt 
mycket och det blir lättare att ha en dialog med min två-åring om hur hennes dag har varit.  

Majoriteten av föräldrar beskrev att de hade god insyn i verksamheten men hur de 
kände sig delaktiga varierade, de flesta fick information om olika förändringar i 
verksamheten och fick lämna åsikter kring förändringen men att besluten ändå tas av 
förskolan i slutändan.  

På mitt barns förskola skulle de sluta med dagisfoton och nästan alla föräldrar var emot detta, 
men förskolan beslutade ändå att inte längre skulle ta dagiskort.  

Däremot var det en förälder som ansåg sig vara delaktig i verksamhetens beslut, där 
förskolan tillvaratog föräldrars åsikter vid föräldramöten, föräldraråd eller genom 
den årliga enkäten. Två av föräldrarna berättar: 

Vi gav förslag på saker de kunde göra för att öka kulturbytet och ett par dagar efter 
föräldramötet hade förskolan genomfört våra idéer.  

Majoriteten anser att IKT är en bra metod för föräldrasamverkan, då det framkom att 
exempelvis en blogg möjliggör en dialog tillsammans med barnet om hur dagen har 
varit och att den information som förskolan lägger ut alltid ligger kvar och är 
lättillgänglig. Blogg ansågs även vara bra då de kunde vara stressigt vid lämning och 
hämtning och att man då endast hinner få information om sitt barn gällande omsorg. 
Mailkontakt med förskolans pedagoger verkade vara betydelsefullt för många 
föräldrar då det underlättade en snabb kommunikation. Ipaden ses även som ett 
uppskattat verktyg, då föräldrar både kan få ta del av bilder och filmklipp vid både 
dagliga samtal och vid utvecklingssamtal. Förutom Ipad så var USB-minne med 
barns digitala portfolio ett uppskattat verktyg eftersom de då kunde få hem vissa 
foton och filmklipp. En förälder berättar att hennes barns förskola använder 
Instagram som föräldrasamverkansmetod, deras profil är dock helt öppen så inga 
ansiktsbilder läggs ut. Detta är någonting som uppskattas och föräldern menar att det 
blir lättare att ha en dialog med barnet om hur dagen har varit.  

Mitt barn går väldigt få dagar på dagis och detta kan göra att mycket information blir utelämnad 
men genom bloggen kan jag hålla mig uppdaterad oavsett om hon inte har varit på dagis.  

Att förskolan visar filmklipp tycker jag känns tryggt, då får jag en verklig uppfattning och inte 
endast bara en bild som fångat en sekund av dagen.  

Det finns ett visst motstånd till att använda sociala medier såsom blogg och 
instagram, som en metod för föräldrasamverkan i förskolan. En förälder uttryckte att 
verksamhetens innehåll endast är till för verksamheten och att de därmed inte bör 
offentliggöras på sociala medier. Det fanns även en skillnad i huruvida ansikten ska 
synliggöras eller ej, majoriteten av de intervjuade föräldrarna menade att de hade läst 
en blogg eller ett instagram konto oftare om barnens ansikten hade synliggjorts. Vissa 
föräldrar hade uppskattat möjligheten att se sitt eget barn, medan andra menade att 
ansikten inte skulle synliggöras på grund av sekretesskäl och med respekt till barns 
integritet. Av resultatet framkom en upprördhet över att föräldrarna inte fått påverka 
beslutet om att förskolan skulle använda sig av blogg och hur den skulle användas.  
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När avdelningen skulle börja blogga, blev vi kallade på ett informationsmöte. Där informerade 
de om bloggen, syftet med den och att det inte skulle vara möjligt att kommentera inläggen. Vi 
fick lämna åsikter, men det var redan bestämt hur den skulle utformas.  

Det finns en tydlig rädsla hos föräldrarna om att föräldrasamverkan genom sociala 
medier ska ta över den dagliga kontakten. Trots att många föräldrar är positiv till 
detta så är de samtligt rädda för att den dagliga kontakten och det personliga mötet 
ska försvinna eller minska. Ett par föräldrar beskriver att sedan förskolan började 
använda blogg/instagram så får de inte veta så mycket vad barnet har gjort under 
dagen, de får istället information om hur dagen har varit och då i termer som bra eller 
dålig. De får även veta om något speciellt hänt barnet samt om barnet ätit och sovit. 
Samtidigt berättar en förälder att det är betydelsefullt att kunna ha en dialog med sitt 
barn om vad barnet har gjort under sin dag på förskolan. 

Samtliga intervjuade föräldrarna berättade att de varje år får göra en utvärdering av 
förskolans verksamhet. De får då ett papper med frågor uppsatta på sitt/sina barns 
hyllor som de ska ta hem och fylla i, och sedan lämna tillbaka till förskolan. Vissa 
föräldrar berättade att de gjorde detta men att det var svårt att komma ihåg och ta 
tillbaka lapparna, en förälder menade istället att hon aldrig fyllde i utvärderingen. 
Samtliga föräldrar ansåg att det skulle underlätta om denna verksamhetsutvärdering 
skedde digitalt då man ”slapp komma ihåg att ta hem och ta tillbaka lapparna”. 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att de samverkansmetoder som samtliga intervjuade pedagoger 
erbjuder och föräldrar får ta del av är inskolningssamtal, föräldramöte, 
utvecklingssamtal, dagliga samtal, informationsblad, högtidsfirande och 
föräldrakvällar. Andra metoder som förekom men skiljde sig åt mellan de 
intervjuande deltagarna var föräldraråd, städdag, drop-in, grillkväll och skördefest.  

Samtliga intervjuade pedagoger använder IKT som en metod för föräldrasamverkan, 
men på olika sätt. De användningsområden inom IKT som framkom i resultatet var 
blogg, USB-stickor med digital portfolio, digital fotoram, mail och användande av 
Ipad på olika sätt i verksamheten för att främja föräldrasamverkan. Samtliga 
pedagoger var positivt inställda till användandet av IKT som en metod för 
samverkan, vissa var nöjda med hur det användes idag men menade att kommande 
utvärdering fick avgöra riktningen för det fortsatta arbetet. Samtidigt önskade vissa 
att redan nu utveckla arbetet med IKT i förskolan i relation till föräldrasamverkan för 
att följa samhällsutvecklingen och för en hållbar utveckling.  

Även samtliga intervjuade föräldrar var positivt inställda till ett arbete med IKT i 
förskolan för att främja föräldrasamverkan, det framkom dock olika åsikter om vilka 
metoder inom området som bör användas och hur dessa gestaltas i praktiken med 
tanke på barns integritet. Samtliga föräldrar var också positiva till förskolans arbete 
med digitala redskap, det problematiska var förskolans användande av sociala medier 
och huruvida verksamheten ska visas upp offentligt.   
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5 Analys 

I detta avsnitt presenteras en tolkning av studiens resultat i relation till 
bakgrundsavsnittet, för att på så sätt kunna besvara studiens forskningsfrågor. 

5.1 Föräldrasamverkan ur pedagogernas perspektiv 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori belyser vikten av goda relationer och 
kommunikationslänkar mellan barnets olika livsvärldar (Bronfenbrenner, 1979). I 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att föräldrasamverkan ska bygga på en 
respekt- och tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar, vilket samtliga 
intervjuade pedagoger belyste. Enligt Bronfenbrenner (1979) påverkas barnets 
utveckling av flera faktorer och en betydelsefull faktor kan vara den kommunikation 
och det samspel som sker mellan pedagoger och föräldrar i förskolan. I resultatet 
framkom det att trygghet, tillit och trivsel utgör grunden för att skapa och 
upprätthålla goda relationer mellan pedagoger och föräldrar och att det är ett ansvar 
som vilar på pedagogerna. Detta bekräftas av Jonsdottir och Nyberg (2013) som 
skriver att det måste finnas tillit, trygghet och lyhördhet för att det ska bli en god 
relation mellan båda parter. Samtliga intervjuade pedagoger var överens om att goda 
relationer mellan pedagoger och föräldrar är nödvändigt för att möjliggöra ett arbete 
för barnets bästa, eftersom föräldrars känslor och trygghet avspeglas på barnen, 
vilket även Jensen och Jensen (2008) beskriver.  

Resultatet visar att de formella samverkansmetoderna som inskolningssamtal, 
utvecklingssamtal, föräldramöte och delaktighet i utvärdering av verksamheten, är de 
metoder som samtliga intervjuade pedagoger erbjuder föräldrar i sin verksamhet. Det 
skulle kunna bero på att dessa är uttryckta i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 
men även att det handlar om en kunskap hos pedagogerna att dessa metoder utgör 
grundförutsättningarna för en god föräldrasamverkan. De formella 
samverkansmetoderna behöver dock kompletteras med informella metoder med 
hänsyn till föräldrars behov och önskemål, för att samverkan ska upplevas som 
lustfyllt och meningsfullt (Jonsdottir & Nyberg, 2013). De informella 
samverkansmetoder som erbjöds varierade mellan förskolorna och kunde vara bland 
annat grillkväll, skördefest, städkväll och drop-in fika. Dessa var dock inte skrivna i 
sten hos någon av förskolorna utan kunde variera från år till år beroende på 
föräldrars visade intresse, önskemål och vad den årliga utvärderingen visat.  

På grund av den ökade användningen av IKT i både hemmen och i samhället menar 
Ekberg (2012) och Hujala (2002) att det är betydelsefullt att förskolans verksamhet 
anammar detta, genom att komplettera dagens metoder och innehåll med de nya 
teknikerna som växt fram. Detta är även något som Rask (2006) skriver om och 
menar att IKT som metod för föräldrasamverkan har mycket att tillföra när det gället 
att motivera föräldrars engagemang kring sina barns vardag, då IKT kan ge optimala 
möjligheter för föräldrar att känna sig mer involverade och delaktiga i verksamheten. 
Studiens teoretiska perspektiv ger en förståelse för varför det är betydelsefullt att ta 
tillvara på samhällsutvecklingen, eftersom människan påverkas och blir en del av den 
rådande kulturen. Då många människor idag är bekväma med och använder IKT i 
vardagen, kan det därmed utifrån perspektivet vara betydelsefullt att förskolan tar 
tillvara på detta. I resultatet framkom att en kommun gjort stora satsningar gällande 
ett arbetssätt med IKT i förskolan, där alla pedagoger fått en egen Ipad för att 
underlätta dokumentation av verksamheten och använda blogg som en metod för 
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föräldrasamverkan, vilket verkade vara uppskattat av de intervjuade pedagogerna. De 
menade att genom att ha en egen Ipad kan de dokumentera och blogga i barngruppen 
och de behöver heller inte ta Ipaden ifrån barnen. Samtidigt visar forskning att 
förskolor generellt ligger efter med införande att IKT i verksamheten, i jämförsele 
med andra institution i samhället (Lindahl & Folkesson, 2012). En pedagog från en 
annan kommun berättade att de önskar utveckla sitt arbete med IKT i deras 
verksamhet, men att det saknas resurser för detta. Det framkom vidare att detta 
skulle kunna bero på att chefen inte såg IKT som ett prioriterat område pågrund av 
att det inte står med i förskolans läroplan. Utifrån Forslings (2011) resonemang skulle 
detta kunna bero på bristande intresse och kunskap kring hur IKT kan införas och 
användas i förskolans verksamhet.  

Samtliga pedagoger i studien använder IKT i sin verksamhet för att främja 
föräldrasamverkan och ge föräldrar en större inblick i verksamheten. Det fanns dock 
variationer i hur och vilka digitala redskap som användes. Bland annat användes 
USB-minne med digital portfolio, digital fotoram och lärplatta, för att visa upp den 
pedagogiska verksamheten, det enskilda barnets utveckling och lärande men även 
som ett stöd vid föräldramöte och utvecklingssamtal. Majoriteten av de intervjuade 
pedagogerna använde sociala medier som blogg och Instagram i syfte att visa upp 
förskolans verksamhet och ge ut viss information till föräldrar. Anledningen till 
denna variation skulle kunna bero på att det inte finns några framarbetade 
rekommendationer för IKT i förskolan och att det heller inte nämns i förskolans 
läroplan. Om det skulle finnas framarbetade rekommendationer som ett antal 
internationella, statliga institutioner och privata organisationer vill ta fram (Lindahl 
& Folkesson, 2012) hade det kanske funnits en större likhet mellan förskolornas 
arbetssätt med IKT och tillgång till och användning av digitala redskap.  

Enligt Lindahl och Folkesson (2012) kan det vara betydelsefullt att bädda in IKT i 
förskolans traditionella arbetssätt då det endast verkar vara en tidsfråga innan det 
utkommer rekommendationer för IKT i förskolan. Det skulle kunna bidra till att 
övergången mellan kan och ska underlättas och inte blir lika påtaglig. Resultatet visar 
att samtliga pedagoger ser IKT som ett komplement till förskolans traditionella 
metoder och innehållet som föräldrarna får ta del av är detsamma, men det sker i 
linje med det högteknologiska samhälle som vi idag lever i. Exempelvis har förskolan 
fortfarande kvar individuella portfoliopärmar, men de har gått från traditionella 
pärmar till digitala pärmar på USB-minnen. Ett annat exempel är dokumentationen 
av den pedagogiska verksamheten, istället för att skriva ut och sätta upp 
dokumentationerna på förskolans väggar så publiceras den digitalt på olika sociala 
medier eller i en digital fotoram.  

Att använda IKT som en föräldrasamverkansmetod i förskolan kan underlätta att 
samtliga föräldrar får samma information genom exempelvis mail eller sociala 
medier och även ge föräldrar en större insyn i verksamheten (Lewin & Luckin, 2010). 
Det är dock betydelsefullt att tänka på att föräldrar representerar olika sociala, 
ekonomiska och kulturella grupper, vilket innebär att alla inte kan mötas på samma 
sätt och med samma typ av kommunikation. Resultatet visar att pedagoger tar 
hänsyn till detta genom att exempelvis sätta upp informationsblad i hallen och 
erbjuda föräldrarna att läsa bloggen på förskolan, en pedagog berättade att vissa 
föräldrar ibland stannar kvar och läser bloggen på förskolan eftersom de inte hade 
den teknik som krävs hemma. Detta visar på att pedagoger ser föräldrar som 
individer och inte som en del av ett kollektiv där alla förväntas ha tillgång till den 
teknik som krävs (Jensen & Jensen, 2008).  
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Begreppet kompetens innefattar vilja, förmåga och kunskap som är viktiga 
byggstenar hos pedagogerna i förskolan för att utveckla verksamheten (Vuorinen 
m.fl., 2014).  I resultatet framkom det att en pedagog önskade att utveckla deras 
blogg, samtidigt som hon menade att alla i arbetslaget behöver känna en vilja och ha 
kompetensen för detta. Detta är även något som också blir tydligt i den forskningen 
som Forsling (2011) skriver om, att IKT som arbetssätt begränsas eller väljs bort 
inom de förskoleverksamheter där pedagoger har bristande motivation eller 
kunskaper för hur det ska användas eller balanseras med förskolans traditionella 
metoder.   

I resultatet framkom det även att föräldrar kan vara motståndare för ett arbetssätt 
med IKT av olika skäl som exempelvis risk för strålning, för mycket stillasittande och 
av sekretesskäl. Detta är något som Lewin och Luckin (2010) skriver om, de menar 
att föräldrars bristande IKT färdigheter och kunskaper kring vad det kan bidra med 
inom förskolans verksamhet, kan bli ett hinder mot förskolans vilja att använda IKT 
som en metod för föräldrasamverkan. 

I och med det digitaliserade och medialiserade samhälles framväxt har metoderna för 
föräldrasamverkan i förskolan kompletteras av nya och mer tekniska metoder. Dessa 
metoder ger optimala förutsättningar för en gränsöverskridande praktik eftersom de 
möjliggör att avståndet mellan hem och förskola minskar, då föräldrar kan få större 
möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolans verksamhet (Tallberg Broman, 
2013). Också detta var något som framkom i resultatet, att pedagogerna ansåg att de 
nya metoderna gav föräldrar en större inblick i verksamheten och att det 
underlättade för dem att ge ut samma information oavsett om föräldrarna är 
stressade vid lämning och hämtning eller om pedagogerna glömmer något eller själva 
är stressade.  

5.2 Föräldrasamverkan ur föräldrars perspektiv 

Det fanns en viss variation i föräldrars uppfattning om vad föräldrasamverkan i 
förskolan innebär. Vissa ansåg att det handlade om hur de fick information om 
verksamheten och deras egna barn medan andra också ansåg att det handlade om 
deras möjlighet till att påverka verksamhetens innehåll. I förskolans läroplan (2010) 
står det att föräldrar ska få insyn i och möjlighet att påverka verksamheten inom 
ramen för de nationella målen, och det är pedagogernas ansvar att föräldrar får 
denna information. Det är betydelsefullt att föräldrar får mötas av pedagoger som är 
medvetna om sitt uppdrag och kan förmedla detta till dem, för att på så vis skapa 
realistiska förväntningar hos föräldrar och en förståelse för vad som för dem är 
rimligt att önska och påverka (Niss & Söderström, 2015). För förskolan är föräldrar 
de viktigaste samarbetspartnerna och det är därmed betydelsefullt att 
föräldrasamverkan ses som en tvåvägsprocess där båda parter samspelar med 
varandra och ett ömsesidigt informationsutbyte sker (McNaughton & Vostal, 2010). 
För att möjliggöra denna tvåvägskommunikation kan pedagoger behöva ta ett steg 
tillbaka från sin professionella roll och lyfta fram föräldrar som experter på sina barn 
(Vuorinen m.fl., 2014). Om pedagoger inte tar tillvara på och efterfrågar föräldrars 
kompetenser kring barnet så finns det en risk att det sänds ut fel signaler som gör att 
de tappar tilltro till sin egen förmåga att bidra till sitt barns lärande och utveckling 
(Granbom, 2011). En möjlig orsak till varför resultatet visar på föräldrars olika 
uppfattning kring vad föräldrasamverkan innebär, skulle kunna vara att pedagoger 
kan ha olika åsikter om huruvida föräldrar ska få vara delaktiga i verksamheten eller 
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inte. Tallberg Broman (2013) skriver att pedagogers förhållningssätt och inställning 
kan påverka föräldrars möjlighet till inflytande i verksamheten eftersom det tidigare 
inte var den del av förskolans uppdrag. Det kan även vara så som Jonsdottir och 
Nyberg (2013) skriver, de har gjort en studie som visar att det kan finnas outtalade 
önskningar hos pedagoger, att föräldrarna ska ha möjlighet till insyn i men inte 
någon möjlighet till reellt inflytande i verksamheten.  

Resultatet visar att samtliga intervjuade föräldrar var positivt inställda till IKT som 
en metod för att främja föräldrasamverkan och detta skulle kunna bero på att 
majoriteten av deltagarna tillhör den generation som är födda efter år 1980 och 
därmed infödda i det digitaliserade samhället. Detta kan relateras till makronivån i 
Bronfenbrenners ekologiska systemteori, där människor påverkas utav den rådande 
samhällskulturen. Forsling (2011) skriver att de som har god digital kompetens, ett 
intresse för och vet hur digitala verktyg och medier ska hanteras oftast är positivt 
inställda till IKT. Det fanns dock delade åsikter om huruvida barns ansikten skulle 
synliggöras på sociala medier, vissa föräldrar menade att de hade uppskattat 
möjligheten att se sitt eget barn i dokumentationen, medan andra ansåg att inga 
ansikten skulle synliggöras pågrund av sekretesskäl och med respekt för barns 
integritet. Anledningen till att inga ansikten synliggjordes skulle kunna bero på att 
pedagogerna värnar om barnens integritet och pågrund av sekretesskäl. Det är dock 
tillåtet att publicera personuppgifter på internet så länge inte personen kränks, men 
datainspektionen (2012) rekommenderar att förskolor inhämtar ett samtycke från 
barnens föräldrar. Att förskolor inhämtar samtyckte från föräldrar innan barnen 
publiceras, oavsett om ansikten synliggörs eller ej, kan vara betydelsefullt för 
pedagogernas möjlighet att upprätthålla en respekt- och tillitsfull relation med 
föräldrarna.  

En annan åsikt som framkom av resultatet var huruvida förskolans verksamhet skulle 
vara offentlig eller inte, då en förälder ansåg att verksamhetens dokumentation 
endast skulle vara till för verksamheten. I förskolans uppdrag ingår det att ge 
föräldrar en större insyn i den dagliga verksamheten (Skolverket, 2010) och genom 
sociala medier som blogg och Instagram kan föräldrar få möjlighet att ta del av 
barnens vardag på förskolan. Av resultatet framkom det att vissa föräldrar är 
stressade vid lämning och hämtning och hinner därmed bara ha en snabb dialog med 
pedagogerna om sitt barn och då kan sociala medier komplettera den information 
som inte hinns med. Återigen är det betydelsefullt att pedagoger är väl medvetna om 
sitt uppdrag och har förmågan att kunna förmedla detta till föräldrarna. Det kan 
därmed vara betydelsefullt att föräldrar blir medvetna om att alla har olika 
förutsättningar och möjlighet att ta del av förskolans information och 
dokumentation, det som är bra för en förälder behöver inte vara bra för en annan. 
Genom en kommunikativ kompetens hos pedagoger kan de ta tillvara på föräldrars 
åsikter och önskemål och samtidigt kunna försvara förskolans uppdrag och sin 
yrkesprofession (Vuorinen m.fl., 2014).  

I Löfdahls (2014) studie framkom det att digitaliserad information genom en blogg 
kan medföra en distanserad relation till föräldrarna. Det kan därmed vara 
betydelsefullt att förskolans pedagoger är medvetna om vad de nya 
samverkansmetoder kan medföra, metoder kan medföra en förskjutning från de 
mjuka värdena som fram tills idag är utmärkande för förskollärarprofessionen. I 
resultatet framkom det även en oro över att användandet av sociala medier skulle ta 
över eller påverka den dagliga kontakten mellan pedagoger och föräldrar, samtidigt 
som en förälder berättade att hämtningen är en stressig situation där man oftast vill 
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hem så snabbt som möjligt. Detta är även något som Rask (2006) skriver om och 
menar att det är viktigt att IKT inte utesluter det fysiska mötet mellan människor, 
utan att dessa metoder istället kompletterar och därmed berika varandra. I allmänna 
råd för förskolan (Skolverket, 2013) står det att den dagliga kontakten där pedagoger 
och föräldrar möts, inte räcker till för att ge föräldrar en reell inblick och inflytande i 
verksamheten. Förskolans verksamhet behöver därmed diskuteras och synliggöras 
genom olika samverkansmetoder som gör det möjligt för en gränsöverskridande 
praktik, där avståndet mellan förskola och hem minskar. I och med samhällets 
utveckling har metoder som blogg, Instagram och mail tillkommit och dessa 
möjliggör en gränsöverskridande praktik som kan underlätta kommunikationen och 
informationen mellan förskola och hem (Tallberg Broman, 2013). I resultatet 
framkom det att sociala medier gör det möjligt för föräldrar att få en större insyn i 
insyn i och känna sig delaktiga i verksamheten, oavsett om barnet har varit på 
förskolan eller inte. Detta skriver även Anderhag, Selander och Svärdemo-Åberg 
(2002) om, de ser positivt på denna typ av kommunikation då den möjliggör för 
föräldrar att vara delaktiga utan att vara fysiskt närvarande.  

McNaughton och Vostal (2010) skriver att förskolan bör utmana den traditionella 
synen på föräldrasamverkan som en envägsprocess och istället ser det som en 
tvåvägsprocess för att det ska bli en ömsesidig och jämbördig relation mellan 
pedagoger och föräldrar. Resultatet visar dock att de metoder som används för 
föräldrasamverkan både sker som envägsprocess och tvåvägsprocess. Ett tydligt 
exempel på en envägsprocess var när en förälder berättade att förskolan skulle ha ett 
informationsmöte kring bloggen och föräldrarna uppmanades att lämna åsikter 
under mötet samtidigt som det redan var bestämt hur den skulle användas. Ett 
exempel på en tvåvägsprocess som framkom i resultatet var när en förälder berättade 
att förskolan hade tillvaratagit föräldrarnas förslag på vad de kunde göra för att öka 
kulturbytet. Därmed kan det vara betydelsefullt att pedagoger i förskolan reflekterar 
över och problematiserar de föräldrasamverkansmetoder som erbjuds i förhållande 
till förskolans uppdrag och om de verkar inkluderande eller uteslutande för föräldrar 
(Tallberg Broman, 2013). 

I resultatet framkom det att föräldrar ansåg att de skulle underlätta för dem om den 
årliga utvärderingen av verksamheten kunde ske digitalt, då de inte skulle behöva 
komma ihåg att ta hem och ta tillbaka utvärderingspappret. Varför föräldrarna vill att 
utvärderingen ska ske digitalt kan bero på den kraftiga expansionen med digital 
teknik i samhället (Mcpake m.fl., 2013). Ekberg (2012) skriver att i princip alla 
människor har idag kommit i kontakt med IKT, vilket har resulterat i att sociala 
medier och digitala verktyg har blivit en del av det dagliga livet. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras en utvärdering av metoden och genomförande, men också 
resultatet kopplat till studiens forskningsfråga, syfte och betydelse. En tydlig slutsats 
och förslag till vidare forskning presenteras också. 

6.1 Metoddiskussion 

Genom semistrukturerade intervjuer fick vi möjlighet att ställa relevanta följdfrågor 
utifrån deltagarnas svar och detta gav oss en större inblick i deras förståelse och 
uppfattning av det aktuella området. Denna metod gjorde det även möjligt för 
deltagarna att tala fritt kring intervjufrågorna. Under samtliga intervjuer var vi både 
delaktiga, vilket underlättade när följdfrågor skulle ställas. Vi fick erfara svårigheten 
med att ställa relevanta följdfrågor i relation till intervjudeltagarnas svar, för att 
förstärka och säkerställa en korrekt uppfattning av svaren i förhållande till studies 
syfte och forskningsfrågor. Det var en utmaning att förhålla sig neutralt i intervjuerna 
och inte lägga orden i munnen på intervjudeltagarna. En möjlig orsak till detta kan 
vara att de intervjuade pedagogerna och föräldrarna redan var kända för oss. Kanske 
hade det underlättat om vi hade intervjuat för oss okända personer, samtidigt som 
vårt val rent geografiskt sätt hjälpte oss att spara tid då tidsramen var kort. 
Majoriteten av studiens deltagare uppfattade vissa intervjufrågor som snarlika och 
påpekade detta, vi kunde även märka detta i deras svar då dem ofta gick ifrån frågan 
och svarade utifrån tidigare ställd fråga. I efterhand känner vi att vi hade kunnat ta 
bort frågorna, möjliggör IKT föräldrasamverkan på ett annat sätt än vad andra 
”traditionella” metoder gör, beskriv varför eller varför inte? i pedagogernas 
intervjuguide och frågan ger IKT möjlighet att samverka på ett annat sätt än vad 
(traditionella) andra former/metoder gör? Hur då? Kan du ge något exempel? i 
intervjuguiden för föräldrarna och ändå uppnått studiens syfte och fått svar på våra 
forskningsfrågor. Majoriteten av deltagarna menade att de redan svarat på dessa 
frågor och refererade då till tidigare svar. Vi anser att antalet intervjufrågor var 
rimligt ställda till den tidsram vi haft och för att ge oss en tillräcklig mängd insamlad 
data. 
 
En nackdel med en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade intervjuer, 
är att det är väldigt tidskrävande att transkribera alla intervjuer. Det har dock 
underlättas studiens bearbetning och sortering av data, eftersom vi då kunde gå 
igenom intervjuerna flera gånger. Vi valde att spela in intervjuerna eftersom vi då 
kunde koncentrera oss på att intervjua och inte låta oss störas av att skriva ner svaren 
samtidigt. En nackdel med detta var att några deltagare innan intervjuerna uttryckte 
obehag med att bli inspelade, men detta var ingenting som vi märkte under 
intervjuerna eller på deras svar. Angående urvalet i vår studie såg vi ingen mening i 
att begränsa oss i förhållande till våra intervjupersoners kön, ålder eller antal år de 
varit verksamma inom förskolan. De personer som valde att medverka i vår studie 
var uteslutande kvinnor.  
 
Inför studien utarbetades ett missivbrev där information kring studien beskrevs och 
vad ett deltagande i studien innebär. Det var ingen deltagare som innan intervju hade 
några specifika frågor kring studiens innehåll eller deras deltagande, detta tolkar vi 
som att vi gett tillräcklig information om studien. Genom att vi utarbetat ett tydligt 
och lättförståeligt missivbrev, kunde vi börja intervjua direkt utan att behöva förklara 
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studiens syfte och genomförande. Detta var något som vi i efterhand har uppskattat 
och sparat in tid på. En av intervjudeltagare uttryckte även att hon ansåg att 
tidsramen för intervjun var rimlig, hon menade att det hade varit svårt att ställa upp 
på en intervju om det hade förväntas att ta en längre tid från barngruppen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Studien förstås utifrån Bronfenbenners ekologiska systemteori (Bronfenbenner, 
1979) som förklarar synen på barnet i relation till hur förskola och hemmet 
samarbetar och betydelsen av detta. När barnet börjar på förskolan får barnet ett nytt 
mikrosystem, en ny livsvärld som resulterar i att förskolans pedagoger blir en del av 
barnets mesosystem. Det är betydelsefullt att det finns förbindelselänkar i barnets 
mesosystem, i detta fall mellan förskolans pedagoger och barnens föräldrar eftersom 
det påverkar barnet och dess utveckling. Studiens resultat stödjer detta resonemang, 
då samtliga intervjuade pedagoger och föräldrar var eniga om att föräldrasamverkan 
var viktig och skulle ske i en dialog för att möjliggöra ett arbete för barnets bästa. 

Makrosystemet påverkar individer genom samhällskulturens förändringar 
(Bronfenbenner, 1979) och i och med dagens högteknologiska samhälle, växer nya 
sätt att delge information fram (Forsling, 2011). Lindahl och Folkesson (2012) skriver 
att framtidens förskola förmodligen kommer behöva utforma nya metoder, eftersom 
dagens samhälle till stora delar bygger på IKT och därmed är en del av många 
människors vardag. Forskning visar att svenska förskolor generellt ligger efter med 
införandet av IKT i verksamheten, i jämförelse med andra institutioner i samhället 
(Lindahl & Folkesson, 2012). I studiens resultat kunde vi se att några av pedagogerna 
berättare om att deras kommun satsar på ett arbetssätt med IKT i förskolan, 
samtidigt som en pedagog berättade om att det i deras kommun inte ser IKT som ett 
prioriterat område. Det fanns dock en önskan om att utveckla förskolans arbetssätt 
med IKT, men att det begränsades pågrund av tillgång till resurser. Utifrån studiens 
resultat har vi tolkat det som att förskolans läroplan (Skolverket, 2010) är 
betydelsefull för hur pedagoger väljer att arbeta med föräldrasamverkan i förskolan 
och vilka metoder föräldrar erbjuds. De formella metoder som finns uttrycka i 
förskolans läroplan är de metoder som samtliga förskolor i studien använder och 
erbjuder föräldrar. De informella metoderna som inte är uttryckta i förskolans 
läroplan skulle därmed kunna grundas i och väljas utifrån föräldrars behov och 
önskemål, då resultatet visar att dessa varierar mellan förskolorna.  

Idag har majoriteten av alla barnfamiljer i Sverige tillgång till digital teknik i hemmet 
(Findahl & Davidsson, 2015), vilket har resulterat i att digitala redskap och sociala 
medier har blivit vanligt förekommande i människors liv (Ekberg, 2012). Samtidigt 
ska förskolan enligt läroplanen (Skolverket, 2010) erbjuda olika metoder för 
föräldrasamverkan som tilltalar alla föräldrar och ger dem samma möjligheter för få 
insyn i och känna sig delaktiga i verksamheten. Rask (2006) skriver att IKT har 
mycket att tillföra när det gället att motivera föräldrars engagemang kring sina barns 
vardag på förskolan. Resultatet visar överlag att IKT ses som en uppskattad metod att 
använda i föräldrasamverkanssyfte. Det fanns en vilja hos både pedagoger och 
föräldrar att IKT som metod för föräldrasamverkan skulle utvecklas, föräldrarna ville 
bland annat att den årliga verksamhetsutvärderingen skulle digitaliseras. Detta skulle 
kunna bero på att den digitala tekniken är lättillgänglig och blivit en del av det 
dagliga livet.  
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Samtidigt visar resultatet att det finns en oro över att IKT ska ta över det fysiska 
mötet och dialogen mellan pedagoger och föräldrar. Detta stöds av Löfdahls studie 
(2014), som visar att en blogg som metod för föräldrasamverkan kan medföra en viss 
distans till föräldrarna. Samtidigt skriver Rask (2006) att det är betydelsefullt att IKT 
inte utesluter det fysiska mötet mellan människor. Detta tolkar vi som att det är 
betydelsefullt att förskolans pedagoger problematiserar och överväger de 
föräldrasamverkansmetoder som används och reflekterar över vad syftet med dessa 
är och vad metoderna ska bidra med. Om förskolor reflekterar, problematiserar och 
noga överväger vilka metoder de väljer att erbjuda, kan den nya tekniken komplettera 
och berika de befintliga metoderna och därmed öppna upp för fler samtal mellan 
barnets olika livsvärldar (Rask, 2006). Föräldrasamverkan genom sociala medier 
med syfte att ge föräldrar en större inblick i den dagliga verksamheten, skulle kunna 
möjliggöra att fler i barnets mikrosystem involveras i barnets vardag på förskolan och 
därmed skapas nya mesosystem kring barnet som i sin tur tros gynna barnets 
utveckling.  

6.3 Slutsats 

Syftet med studien var att synliggöra vilka föräldrasamverkansmetoder som används 
i förskolan och hur IKT uppfattas och används som metod för föräldrasamverkan. 
Resultatet visar att samtliga intervjuade deltagare erbjuder eller får ta del både 
formella och informella samverkansmetoder och att alla är positivt inställda till 
förskolans arbete med IKT som en metod för föräldrasamverkan.  

Vi lever idag i ett högteknologiskt samhälle där IKT i många fall är en naturlig del i 
många människors vardag. Studien bidrar till utveckling av det förskolepedagogiska 
området då den visar att både föräldrar och pedagoger är positivt inställda till 
användandet av IKT som en metod för föräldrasamverkan i förskolan. Därmed kan 
det vara betydelsefullt att allt fler förskolor tar sig an detta arbetssätt för att främja 
relationen mellan pedagoger och föräldrar. Vidare påvisar studien betydelsen av att 
ständigt reflektera och problematisera de metoder som används och överväga om de 
verkar inkluderade eller uteslutande för föräldrar. Då alla föräldrar representerar 
olika sociala, ekonomiska och kulturella grupper i samhället, behöver de mötas på 
olika sätt utifrån deras behov och förutsättningar. Det framkom en viss oro över att 
IKT som metod för föräldrasamverkan kan ge en distanserad relation mellan 
föräldrar och pedagoger och att det personliga mötet därmed blir lidande, samtidigt 
menade pedagogerna att IKT endast ska vara ett komplement till de befintliga 
samverkansmetoderna. För att IKT ska berika och komplettera de befintliga 
samverkansmetoderna är det därmed betydelsefullt att pedagoger i förskolan har ett 
reflekterande förhållningsätt och kritiskt granskar och problematiserar de metoder 
som de erbjuder, vilket vår studie visar. 

6.4 Vidare forskning 

Forsling (2011) skriver om de digitala klyftorna som existerar i dagens samhälle. 
Majoriteten av de intervjuade deltagarna i vår studie tillhörde generationen som kan 
ses som digitala infödingar. Studien resultat visar att samtliga var positivt inställda 
till ett arbetssätt med IKT i förskolan som en metod för att främja föräldrasamverkan. 
Som ett vidare resonemang utifrån vår studie skulle det vara intressant att undersöka 
om det finns en skillnad i hur IKT uppfattas och används som en metod för 
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föräldrasamverkan i förskolan, mellan de digitala klyftorna som enligt Forsling (2011) 
existerar i dagens samhälle. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur IKT som en metod för 
föräldrasamverkan i förskolan kan underlätta för separerade föräldrar. Förskolans 
pedagoger möter dagligen olika familjer, exempelvis barn med separerade föräldrar 
och det kan vara betydelsefullt för både förskolans pedagoger och för båda 
föräldrarna att de får samma möjlighet till inflytande och känna sig delaktiga i 
förskolans verksamhet, oavsett vem barnet bor hos. Det vore intressant att undersöka 
om IKT skulle kunna underlätta en kommunikation och ett informationsutbyte under 
perioden som barnet bor hos den andra föräldern och om föräldrar känner att de får 
större inblick i barnets dag på förskolan under denna period.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Föräldrasamverkan i förskolan 
 

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på Mälardalens högskola i 
Västerås. I utbildningen ingår det att skriva ett examensarbete, vi har valt att göra en 
kvalitativ studie som syftar till att synliggöra metoder för föräldrasamverkan i 
förskolan. Idag lever vi i ett högteknologiskt samhälle som ständigt utvecklas och 
därmed vill vi undersöka hur föräldrasamverkan ser ut idag samt hur IKT 
(Information- och kommunikationsteknik) kan användas och uppfattas som en 
metod för detta.  

I vår studie kommer vi att tillämpa de forskningsetiska regler1 som Vetenskapsrådet 
har arbetar fram för att skydda varje deltagares integritet. Intervjuerna kommer 
enbart att användas i undersökningssyfte och kommer att vara helt konfidentiella, 
det vill säga att ingen deltagare kommer att kunna identifieras då varken namn, 
förskola eller ort nämns. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva, vi 
vill dock förtydliga att det enbart är vi två studenter som kommer att ta del av 
intervjumaterialet. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten 
att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några 
negativa konsekvenser för dig. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas 
för att sedan bearbetas och sammanfattas till vår studie, när vi har bearbetat de 
insamlade intervjuerna kommer dessa att elimineras och raderas.  

För att få fram ett underlag till vår studie, kommer vi att intervjua både pedagoger 
och föräldrar. Denna intervju kommer att ta ca 30 minuter och du som deltagare har 
möjlighet att bestämma var intervjun ska äga rum. Då studien ska bli genomförbar är 
dina tankar och åsikter värdefulla för oss. Om intresse finns till att medverka i vår 
studie kan du kontakta någon av oss via mail eller telefon för mer information, senast 
den 25/11-2015. Intervjuerna kommer att ske under veckorna 48, 49 och 50.  

Vi vill på förhand tacka för ert samarbete och bidrag till vår studie! 

Har några frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig till någon av oss: 

 

Med vänliga hälsningar 
Micaela Björkman och Lina Gustafsson 
 
Kolsva, 16/11-2015 

                                                   

1 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pd 

Micaela Björkman 
Mbn12013@student.mdh.se 
 
 
………………………………..……………… 
Underskrift 

Lina Gustafsson 
 Lgn12007@student.mdh.se

 
 
………………………………..……………… 
Underskrift 

Vår handledare: 
Anne Lillvist 
anne.lillvist@mdh.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide till pedagoger 

1. Varför är föräldrasamverkan viktigt i förskolan? 
2. Vilka metoder för föräldrasamverkan använder ni och vad är syftet med dessa? 
3. Använder ni IKT för att främja föräldrasamverkan, isåfall hur eller varför inte? 
4. Hur önskar ni att använda IKT som en metod för föräldrasamverkan, motivera? 
5. Hur arbetar ni på er förskola medvetet med att ge föräldrar insyn i den dagliga 

verksamheten, beskriv? 
6. Anser du att IKT är en bra metod för föräldrasamverkan, förklara varför eller 

varför inte? 
7. Möjliggör IKT föräldrasamverkan på ett annat sätt än vad andra ”traditionella” 

metoder gör, beskriv varför eller varför inte?  
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Bilaga 3  - Intervjuguide till föräldrar 

1. Vad innebär föräldrasamverkan i förskolan för dig? 
2. Vilka olika metoder för föräldrasamverkan får du som föräldrar ta del av? 
3. Hur får du som förälder insyn i förskolans dagliga verksamhet? 
4. Använder din förskola digitala redskap och sociala medier för föräldrasamverkan 

och isåfall hur? Vad tycker du om detta? Är det något du saknar? 
5. Anser du att IKT (information- och kommunikationsteknik) exempelvis digitala 

redskap eller sociala medier är bra metoder för föräldrasamverkan, förklara? 
6. Ger IKT möjlighet att samverka på ett annat sätt än vad (traditionella) andra 

former/metoder gör? Hur då? Kan du ge något exempel? 
7. Känner du som förälder att du är delaktig och har inflytande över verksamheten, 

på vilket sätt eller varför inte? 

 


