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Abstract  
 

Title: What does the letter say? A critical discourse analysis of three preschools letters  
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According to the curriculum, the preschool should have a cooperation with the legal guardians in the 

same way the preschool has an equality assignment. With the starting point that written 

communication has the potential to reach all legal guardians, this study is focusing on school letters. 

The purpose of this study is to investigate the ideological consequences that is produced through the 

letters and how these relates to the overall national assignment. 

 

The collected letters are analyzed through Fairclough’s three-dimensional model, which investigates 

the discourses of the text and later their relation to the social practice. The social practice also includes 

the intercultural theory in the analysis of the school letters importance for cooperation. 

 

The result shows multiple examples of how the preschool produces multiple discourses; the 

traditional compensational position is dominating, which imply a cooperation for a monocultural 

group of legal guardians. The result also shows a complementary view which imply cooperation for 

a multicultural group of legal guardians. 

 

The study also show that it is solely the languages the educators represents that determine which legal 

guardian has the possibility to receive school letters. A conclusion is that the educators in preschools 

should take the equality assignment into consideration with the cooperation. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Vad säger hembrevet? En kritisk diskursanalys av tre förskolors hembrev 

Författare: Mathilda Eddestål  

Handledare: Birgitta Odelfors  

Nyckelord: Kritisk diskursanalys, Hembrev, Förskola, Samverkan, Interkulturalitet 

 

Förskolan ska enligt Läroplanen för förskolan ha en samverkan med hemmet likväl som förskolan 

har ett jämlikhetsuppdrag. Med utgångspunkt att den skriftliga kommunikationen har möjlighet att 

nå samtliga vårdnadshavare studerar denna studie hembrev. Syftet med studien är att undersöka de 

ideologiska konsekvenserna som produceras genom hembrevet och hur dessa förhåller sig till det 

nationella uppdraget.  

 

De insamlade hembreven analyseras utefter Faircloughs tredimensionella modell som undersöker 

vilka diskurser som finns i texten för att sen analyseras i förhållande till den sociala praktiken. Även 

den interkulturella teorin används i diskussionen av hembrevets betydelse för samverkan.  

 

Resultatet visar flera exempel på hur förskolan producerar flera diskurser; den traditionella 

kompensatoriska hållningen dominerar, vilket innebär ett samarbete för en monokulturell grupp av 

rättsvaktare. Resultatet visar också exempel på komplementär hållning som innebär samarbete för 

en mångkulturell grupp av vårdnadshavare. Resultatet visar att det nationella uppdraget inte 

genomsyrar det insamlade materialet. 

 

Studien visar även att det enbart är de språk som pedagogerna representerar som avgör vilka 

vårdnadshavare som har möjlighet att få hembrev. En slutsats av studien är att förskolan behöver 

problematisera samverkan med anledning av interkulturalitetens betydelse för samtliga 

vårdnadshavares möjlighet till samverkan. 
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1. Inledning  

I kommande avsnitt presenteras förskolans uppdrag utifrån Läroplanen för förskolan (1998, rev 2016) 

gällande dels samverkan och dels jämlikhetsuppdraget samt hur relationen mellan förskola och hem 

både sett och ser ut. Avslutningsvis diskuteras den hembrevets funktion i samverkansprocessen 

utifrån möjligheten att nå ut till samtliga vårdnadshavare.  
 

1.1 Relationen mellan förskola och hem  

 
Relationen till vårdnadshavare är generellt inte något som diskuteras kontinuerligt bland pedagoger 

på förskolor. Vårdnadshavare bemöts när de kommer till förskolan och därefter kan det komma upp 

till diskussion bland pedagoger kring enskilda möten. Historiskt har förskolan gått från att vara en 

kompensation till de barn som enligt samhället haft mindre goda hemförhållanden till en förutsättning 

för kvinnan att arbeta och vidare till att vara ett komplement för hemmet och grunda barnets livslånga 

lärande (Martin Korpi 2007).  

 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom 

ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att 

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

och föräldrarnas möjligheter till inflytande.  

                                                                                         (Lpfö 98/16, s. 13) 

 

Vårdnadshavarna har i läroplanen en plats i verksamheten eftersom den språkar för att förskolan ska 

vara tydlig i sina mål och uppdrag till vårdnadshavarna. Förskolan har även en värdegrund som de 

förväntas arbeta utefter och som ska genomsyra verksamheten (Lpfö 98/16, s. 5).  En värdegrund som 

innefattar ett jämlikhetsuppdrag där förskolan ska främja varje människas egenvärde. Detta är något 

att ta i beaktning i samverkansuppdraget eftersom det handlar om att ta hänsyn till andra människor 

och inte enbart till barngruppen i verksamheten. Förskolans uppdrag betonar även att förskolan är en 

social och kulturell mötesplats (Lpfö 98/16, s. 6). Detta tydliggör vikten av förskolans samverkan 

med hemmet för att få kunskaper om de olika kulturerna som finns på förskolan. Läroplanen för 
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förskolan poängterar att vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka verksamheten, då är det en 

förutsättning att förskolan delger vårdnadshavarna verksamhetens mål och innehåll.  

 

En undersökning genomförd Skolverket visar att vårdnadshavare generellt är nöjda med 

förskoleverksamheten men engagemanget skiljer sig beroende på vårdnadshavarens utbildningsnivå 

och födelseland (Skolverket 2013). En annan undersökning, genomförd av Ylva Ståhle (2000) 

beskriver hur vårdnadshavare inte är medvetna om sin roll till skolan i någon högre grad, vilket även 

kan kopplas till förskolan då det är troligt att relationen till utbildningssystemet startar i förskolan. 

Relationen mellan förskola och hem har förändrats vartefter samhället förändrats, och idag utgör 

vårdnadshavare en viktig del i samverkansprocessen (Sandberg & Vuorinen 2002). Utbudet av 

samverkanstillfällen påverkar och har betydelse för vårdnadshavarens engagemang. De traditionella 

och formella samverkansformerna är föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal och 

informationsbrev/hembrev. Jämsides med dessa aktiviteter sker en informell och spontan interaktion 

på förskolan vid hämtning och lämning av barnen. Villkoren för pedagogers och vårdnadshavares 

respektive roller är oklara vilket skapar en osäkerhet kring samverkan (Sandberg & Vuorinen 2002, 

s. 17).  

 

1.2 Det skrivna ordets betydelse 

 
De flesta traditionella samverkansformerna förutsätter att vårdnadshavaren är på plats i 

verksamheten. Jämlikhetsuppdraget blir i relation till samverkansuppdraget problematiskt, eftersom 

det kan verka exkluderande för de vårdnadshavare som inte har möjlighet att delta i verksamheten. 

Av olika anledningar träffar inte alla vårdnadshavare inte pedagoger på daglig basis. Sena och 

oregelbundna arbetstider kan vara en anledning till att de inte har möjlighet att närvara på möten, 

utvecklingssamtal eller lämning/hämtning. Däremot är hembrevet en kommunikationskanal och en 

pedagogisk handling som skapar möjligheten för samtliga vårdnadshavare att vara delaktiga.  
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2. Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning som berör samverkan med vårdnadshavare, viss forskning 

bemöter samverkan mellan skola och hem men jag bedömer den som är aktuell även i denna studie 

som rör förskolan. Sedan presenteras forskning som är knuten till mångkulturella utbildningsmiljöer. 

Avsnittet avslutas med en kommentar gällande bristen på forskning av brev i förskolan.  

 

2.1 Samverkan 

 
Skolan och förskolans villkor gentemot vårdnadshavare har förändrats och detta har skapat en konflikt 

mellan pedagogernas identiteter och vårdnadshavares inträde i verksamheten (Tallberg Broman 2009) 

I dagens förskola är det en del av policyn att vårdnadshavare ska ha ansvar och delaktighet i 

verksamheten, vilket är en kontrast till den tidigare, historiska gränsdragningen som existerade mellan 

hem och förskola. Dåtidens professionalism präglades av en kritik mot familjernas sätt att fostra 

barnen och institutionen, skola och förskola, utgjorde normen för barnuppfostran (Tallberg Broman 

2009).  

 

Erikson (2004) problematiserar i sin avhandling Föräldrar och skola relationen mellan 

vårdnadshavare och pedagoger. Erikson tar avstamp i den pågående debatten gällande 

föräldrainflytande som en viktig del i barnens utveckling. Relationen mellan vårdnadshavare och 

skola är föränderlig beroende på de institutionella förutsättningarna, något som även kopplas till 

förskolan. Erikson sammanställde i sin avhandling forskning gällande relationen mellan 

vårdnadshavare och pedagoger och synliggjorde fyra olika principer för samverkan mellan hem och 

skola. Dessa principer är:  

 

Först är det Partnerskapsprincipen, denna princip innebär en jämlikhet mellan skolan och hemmets 

ansvar för barnets utveckling. Den andra är Brukarinflytandeprincipen som berör de möjligheter 

vårdnadshavare har att ingå i beslutande organ i skolvärlden. Den tredje är Valfrihetsprincipen, en 

princip som grundar sig i vårdnadshavares möjligheter att välja skola till barnet och på så sätt påverka 

dess utbildning. De första tre principerna syftar till att främja relationen mellan pedagoger och 

förskollärare. Syftet (med de tre första principerna) är att skapa en mer tätare relation där 

vårdnadshavare och pedagoger arbetar tillsammans mot gemensamma mål (Erikson 2004, s.73). 

Detta innebär att vårdnadshavare blir inkluderade i verksamheten. Denna inkludering innebär 
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samtidigt en komplementär hållning där pedagogerna tar del av det ansvar vårdnadshavare har. 

Samarbetet mellan vårdnadshavare och pedagoger är viktigt för att barnets utveckling. En pedagog 

med en komplementär hållning är inkännande och relationen till vårdnadshavaren är viktig eftersom 

den möjliggör en tvåvägskommunikation och på så sätt är förskolan ett komplement till hemmet 

(Lahdenperä 2004, s. 69-70).  

 

Den fjärde principen är Isärhållandets princip, en princip som bygger på en tydlig gräns mellan hem 

och skola. Gränsen skapar en distans som har sina rötter i den traditionella skolgången där de två 

olika världarna inte interagerar förrän det finns en konflikt (Erikson 2004, s. 202). Det finns en 

friktion mellan de två rollerna och vårdnadshavares inflytande på utbildningen ska enligt principen 

vara minimal (Erikson 2004, s. 200). Detta traditionella förhållningssätt har en kompensatorisk 

hållning. Det innebär att pedagogen ser sig som den med relevant kunskap medan vårdnadshavarna 

besitter en brist i sin roll som förskolan ska kompensera (Lahdenperä 2004, s. 69-70). Pedagogen är 

i en expertposition och vårdnadshavarna måste gå till pedagogen för att diskutera och ta del av 

verksamheten. 

 

2.2 Samverkan i mångkulturella utbildningsmiljöer  

 
Inom institutionens väggar finns inarbetade mönster och ideal kring hur en pedagog respektive 

vårdnadshavare är och vårdnadshavare har svårt att nå skolan beroende på deras kulturella bakgrund 

(Crozier & Davies 2007). Detta försvårar samverkansprocessen mellan förskola och hem. En 

problematik grundad i att vårdnadshavare uppfattas av pedagoger som en homogen grupp och det är 

utifrån dessa normer pedagoger enbart inkluderar en viss typ av vårdnadshavare (Crozier & Davies 

2007, s. 296). Detta uttrycker sig i hur pedagoger kommunicerar både om och med vårdnadshavare. 

En kommunikation som inte är tillgängliga för samtliga utan enbart för normen. Widding (2013) 

diskuterar hur pedagoger konstruerar den ojämnställda samverkanspraktiken genom att bekräfta och 

förstärka exempelvis den kvinnliga ansvarsdiskursen samtidigt som den göms bakom en retorik kring 

jämlikhet. Skolan har haft en jämlikhetsundervisning de senaste femtio åren och Widding (2013) 

ifrågasätter hur det progressiva arbetet har fortskridit. Studien visar att pedagoger aktivt väljer att inte 

gå in och föra diskussioner kring jämställdhet då det finns en risk att relationen till vårdnadshavarna 

skadas. Dessa studier påvisar vikten av att fortsätta att undersöka och synliggöra hur 

föräldrasamverkan mellan förskola och vårdnadshavare ser ut i praktiken. 
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Begreppet föräldrasamverkan behöver problematiserats utifrån den mångkulturella gruppen av 

vårdnadshavare som finns i samhället. Bouakaz (2007) menar att pedagoger försöker samverka 

utifrån en traditionell svensk modell vilket i sin tur skapar svårigheter i relation till vårdnadshavare 

som inte innehar svenskt skolkapital. Det är pedagogerna som har ansvaret för partnerskapet mellan 

hem och skola men att det i praktiken handlar det om vilka vårdnadshavare som lever upp till 

pedagogernas förväntningar (Forsberg 2007). Dessa förväntningar skapas och bemöts beroende på 

kulturen i det enskilda arbetslaget. Forsberg (2007, s. 275) diskuterar huruvida vårdnadshavares 

förkunskaper är avgörande för deras interaktion med skolan. Förkunskaper till den svenska förskolan 

är en del i uppdraget att vara medveten om och på så sätt skapa förutsättningar för vårdnadshavarna 

att ta del av systemet (Lpfö 98/16).  Vårdnadshavare med begränsat skolkapital och/eller ekonomisk 

kapital har visat sig undvika skolan, något som Bouakaz poängterar grundar sig på att 

vårdnadshavarna är rädda för att träda in i pedagogernas område på fel sätt, och inte på att de anser 

att barnens utbildning är oviktig (Bouakaz 2007, s. 184). Detta skapar en rädsla och ett 

avståndstagande från vårdnadshavarens sida, något som även kan relateras till vårdnadshavare som 

tagit del av det svenska skolsystemet sen barnsben men inte är införstådd i styrdokumenten. 

Vårdnadshavare och pedagoger behöver ha tydliga kommunikationsvägar och att vårdnadshavare 

oavsett etnicitet, klass och genus vill att deras barn ska lyckas i skolan med goda resultat (Bouakaz 

2007, s.183). Genom att som pedagog vara tydlig i kommunikationen och genom samverkan ge 

tillgång till verksamheten är det sedan upp till vårdnadshavarna att själva avgöra hur involverade de 

vill vara.  

 

När pedagogen ser olikheter som tillgångar och inte problem, kan hen möta individens skilda 

erfarenheter med intresse och respekt. Elmeroth (2008) skriver att pedagogen ska bemöta en elev 

som någon som kan istället för tvärtom (s.125). Det är en kompetens som pedagoger kan ha mot 

alla de är i kontakt med, både vårdnadshavare och elever. En kompetens som inkluderar bemötandet 

av olika familjer för att få en förståelse för det enskilda barnets förförståelse och erfarenheter. Med 

flera språk och flera kulturer i verksamheten finns möjligheter till en kunskapande och 

värdegrundad utbildning i och med en interkulturell pedagogik. Individer lär sig genom möten med 

varandra både om sig själva och om andra perspektiv än det egna (Elmeroth 2008, s. 115). Ett 

interkulturellt perspektiv främjar processkapande, att se vårdnadshavarna som en tillgång till 

barnens utveckling och utbildning. En interkulturell förutsättning är att vårdnadshavare får tillgång 

till information om förskolans praktik. 
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Språket i breven är lika viktigt för vårdnadshavarens förståelse och möjlighet att ta sig an 

informationen, som vilken information förskolan ger. Alfakir, Lahdenperä och Strandberg (2010) har 

gjort en studie kring interkulturella föräldramöten som handlar om att begripliggöra förskolan. En 

dialog mellan pedagoger och vårdnadshavare skapar en god förståelse för verksamheten (Alfakir & 

Lahdenperä & Strandberg 2010). Med utgångspunkt att förskolan har ansvar för att släppa in hemmet 

i verksamheten har kommunikationen en avgörande roll för möjliggörandet av samverkan.  

 

 

2.3 Studier gällande hembrev 

 
Det finns få studier som berör hembrev, vilket gör det intressant att undersöka vad hembreven säger 

med anledning av att det är en pedagogisk handling. Initialt är hembrevens funktion att göra 

vårdnadshavarna delaktiga i förskolans verksamhet, men det är först när en studerar på vilket sätt 

delaktigheten produceras som vilken typ av samverkan breven ger kan synliggöras.  

 

I en studie av Lucas Forsberg (2007) undersöks breven och vad som står i dem i förhållande till 

samverkansprocessen. Genom hembrev bjuder skolan in vårdnadshavarna till samverkan bland annat 

genom att bjuda in till utvecklingssamtal, dessa samtal uttrycks i breven som något bra och intressant. 

Breven används också för att påminna vårdnadshavarna om att ta hem kläder som är kvar i skolan 

eller att hjälpa till med någon specifik aktivitet (Forsberg 2007, s. 277). 

 

Forsbergs (2007) resultat beskriver om hur pedagoger genom hembreven exempelvis ber 

vårdnadshavare att hjälpa sina barn med en specifik läxa, ibland även genom tydliga instruktioner 

kring hur detta ska gå till (Forsberg 2007, s. 278). Enligt Forsberg ses vårdnadshavarna som partners 

om de följer pedagogens riktlinjer och litar på pedagogens kompetens i ämnet, då vårdnadshavarna 

ser lärarna som experter. Den samverkan som skapas genom breven är tagen för given och har ofta 

en hegemonisk status (Forsberg, 2007, s. 286).  

 

Samverkan är beroende av hur breven är formulerade, vad som tas upp och hur det tas upp. Det 

skrivna ordet är ett sätt för förskolan att nå barnets vårdnadshavare, ett sätt att ha samröre med 

hemmen och en möjlighet att nå samtliga vårdnadshavare då alla inte har möjlighet att närvara vid 

hämtning och lämning, utvecklingssamtal och möten för vårdnadshavare. Mycket av den 
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maktstyrning som sker är organiserad utefter outtalade, normaliserade regler i kommunikationen 

(Markström 2007). Den textkommunikativa handlingen är en pedagogisk samverkanshandling och 

inte enbart ett uttryck för samverkan. Genom breven kan förskolan vara inkluderande eller 

exkluderande, något som kan visa sig i möjligheter för vårdnadshavarna att samverka. 
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3. Syfte och frågeställningar  

 

3.1 Syfte 

 
I studien undersöks hur samverkan konstrueras mellan hem och förskola genom den skriftliga 

kommunikationen i hembrev och det övergripande syftet är därigenom att synliggöra hur hembrevet 

producerar vårdnadshavares möjligheter att samverka med förskolan. Det specifika syftet med 

föreliggande studie är att synliggöra de ideologiska konsekvenserna hembreven producerar i 

samverkansprocesser mellan förskola och vårdnadshavare.  

 

3.2 Frågeställning 

 
För att nå syftet med studien undersöker jag dessa forskningsfrågor:  

- Vilken typ av samverkan produceras genom hembrev?  

- Hur relaterar hembrevens formuleringar till de nationella målen av föräldrasamverkan och 

jämlikhetsuppdraget som är formulerat i Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016)?  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

I kommande avsnitt presenteras det teoretiska ramverk studien grundar sig på. Inledningsvis kommer 

en redogörelse av diskursanalysen och den kritiska diskursanalysen och sedan presenteras den 

interkulturella teorin. 

 

4.1 Diskursanalys  

 
För att undersöka den skriftliga samverkansprocessen mellan förskola och hem använder jag en 

diskursanalytisk bas. Diskursanalysen är användbar när en forskare vill studera hur samhälle och 

kultur förändras genom kommunikationsprocesser (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 8). Den är 

därför användbar för studiens syfte i en analys av hembrev.  

 

Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund varav två kunskapsteoretiska premisser är 

att människor uppfattar världen historiskt och kulturellt specifikt, samt att olika sätt att uppfatta 

verkligheten får olika konsekvenser genom sociala handlingar (Winther Jørgensen & Philips 2000, 

s.11). Det förskolan förmedlar skapar olika förutsättningar för vårdnadshavare att interagera med 

verksamheten. Världen konstrueras diskursivt genom olika språkliga utsagor samtidigt som det alltid 

finns begränsningar för vilka av dessa utsagor som är gällande för sammanhanget (Winther Jørgensen 

& Philips 2000, s.12). Hembreven är skrivna av pedagoger verksamma inom förskolan och dessa 

pedagoger formulerar, producerar och reproducerar förskolans olika diskurser som vårdnadshavarna 

sedan konsumerar. Diskurser skapas under olika regelsystem som legitimerar kunskap om vilka 

aktörer som bär makten i sammanhanget (Bergstöm & Boréus, 2012, s. 309). I skapandet av diskurser 

kontrolleras människor genom olika typer av mekanismer som antingen begränsar eller ger människor 

möjligheter (Foucault 2003).  

 

Utifrån premissen att den kunskap människor har om världen skapas genom språklig interaktion 

mellan människor, baserat på deras historiska och kulturella bakgrunder, krävs ett kritiskt öga för att 

synliggöra ett förgivettagande av världen runt ikring (Burr 2003). Hur människor pratar och skriver 

formar deras verklighet och i sin tur hur de bemöter människor. En medvetenhet kring denna 
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konstruktion av världen behövs för att kunna förändra den (Burr 2003). Med utgångspunkten att 

språket påverkar människors kunskap om världen påverkas även vårdnadshavares kunskap om 

institutionen förskola baserat på hur pedagoger uttrycker sig.  

 

4.1.1 Kritisk diskursanalys 

 
Ur diskursanalysen har Norman Fairclough utvecklat den kritiska diskursanalysen som syftar till att 

problematisera relationen mellan diskursiv praktik och social utveckling (Winther Jørgensen & 

Philips 2000, s. 66). Den kritiska diskursanalysen analyserar diskurser utifrån tre dimensioner – text, 

den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. I denna studie är texten hembrevet, den diskursiva 

praktiken utgörs av de diskurser som samverkar genom texten. Dessa nivåer diskuteras senare i 

förhållande till den sociala praktiken vilket i detta fall är förskolan som institution i det svenska 

mångkulturella samhället. Faircloughs kritiska diskursanalys förenar de kommunikativa handlingarna 

med den sociala verkligheten genom att undersöka hur den sociala praktiken väljer att kommunicera 

den diskursiva praktiken genom texten (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 67). Denna analys är 

kritisk i det att den avser synliggöra maktförhållanden och verka för social förändring och jämlikhet. 

 

Hembreven är ett verktyg för förskolan att samverka, de kan inkludera respektive exkludera 

vårdnadshavarna genom vad förskolan formulerar genom breven. Den diskursiva praktiken, det vill 

säga vad en pedagog kommunicerar genom texten påverkar den sociala praktiken (Winther Jørgensen 

& Philips 2000, s. 67). Genom en kritisk diskursanalys analyseras vilken typ av samverkan förskolan 

konstruerar samtidigt som förskolans roll i samhället synliggörs. När texter analyseras med hjälp av 

kritisk diskursanalys undersöker och letar forskaren efter hur öppet eller dolt texter försöker påverka 

läsaren (Nord 2011, s. 156). Detta undersöks genom att texten analyseras utifrån sin grammatiska 

uppbyggnad: hur orden inkluderar eller exkluderar läsaren. I föreliggande studie är syftet att 

tydliggöra vilken typ av samverkan förskolan förmedlar genom breven, vilket blir synliggjort genom 

vad som befästs som normer. Normer som skapar en diskursordning i den diskursiva praktiken. Varje 

text utgör ett bidrag till att producera och reproducera en verklighet (Winther Jørgensen & Philips 

2000, s. 72). Texten och den diskursiva praktiken analyseras sedan i relation till den sociala praktiken. 

I den sociala praktiken tar forskaren även upp vad som har format den diskursiva praktiken 

(Fairclough 1992). Det är först i förhållande till den bredare sociala praktiken det är möjligt att börja 

dra slutsatser. För att göra det behövs dock ytterligare ett teoretiskt perspektiv för att synliggöra de 

institutionella förutsättningarna (Winther Jørgensen & Philips 2000, s.90).  
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4.2  Interkulturell teori 

 
Anledningen till att föra in den interkulturella teorin i föreliggande studie är att samhället har 

förändrats och de monokulturella traditionella formerna behöver utmanas. Att ha en interkulturell 

vinkling i analysprocessen av den sociala praktikens utveckling och förändring blir därmed intressant. 

En del i förskolans uppdrag är att se den enskilda individen, ett uppdrag som är svårt om pedagogerna 

arbetar utifrån ett etnocentriskt synsätt (Lahdenperä 2002). Det behövs en dekonstruktion och 

omprövning av den egna identiteten i relation till den sociala verkligheten. Möten av interkulturell 

karaktär ses som en rekonstruerande process, där olika kulturer samverkar och berikar varandra 

(Lahdenperä 2004).  

 

Halilovic och Huskic (2010) konstaterar att skolväsendet oftast anser att den interkulturella teorin är 

något som ska appliceras i de etniskt mångkulturella områden, vilket är problematiskt eftersom det 

resulterar i att de etniskt monokulturella områdena blir utan dessa kunskaper. För att vara en del i den 

mångkulturella världen behöves en interkulturell kompetens, något som hela utbildningsväsendet 

behöver ta i beaktning i sin undervisning.  

 

Interkulturalitet handlar om jämlikhet, för att nå det krävs en förståelse för kommunikativa 

maktpositioner, exempelvis stereotyper, fördomar och sociala ojämlikheter (Lahdenperä 2004). 

Genom att använda denna teori i samband med att diskutera vad som står i breven synliggörs brevens 

betydelse som pedagogisk handling i förskolan. 

.  
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5. Material och metod 

 

Nedan följer en presentation av det material som valts ut för analys i studien. Därefter presenteras 

vilken metod som använts för att analysera det. Inledningsvis presenteras materialet och sedan 

presenteras analysverktygen hämtade ur Faircloughs tredimensionella modell. Därefter följer en 

beskrivning av genomförandet av studien, vidare följt av en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med 

etiska överväganden som gjorts i relation till studiens material.  

 

5.1 Presentation av material 

 
Studien undersöker samverkan och hur den produceras från förskolans håll. Den är begränsad till att 

analysera hembreven, det förekommer flera andra sätt att samverka vilka som är beskrivet i 

bakgrunden. För att analysera det empiriska materialet används Faircloughs tredimensionella modell, 

detta för att synliggöra hur det som står i breven kan påverka läsarna.  

 

Urvalskriteriet var att förskolorna skulle vara mångkulturella. Studiens empiriska material utgörs av 

hembrev från tre olika förskolor i en mellanstor svensk stad, samtliga förskolor ligger i liknande 

socioekonomiska mångkulturella stadsdelar och samtliga förskolor har vårdnadshavare med annat 

modersmål än svenska. En förfrågan skickades ut till fem förskolechefer om de ville att deras förskola 

skulle vara med i denna studie. Därefter fick jag svar från fem olika avdelningar från fyra olika 

förskolor. Av dessa valdes de tre som lämnade flest hembrev. 

 

Empirin består av 15 brev, 16 sidor, från tre olika förskolor. Breven är cirka 1 sida långa med 

undantag av ett brev som är på 2 sidor.  

 

Förskola A – 5 brev, 6 sidor  

Vårdnadshavare till denna förskola talar svenska, arabiska, keldanska och kurdiska. Vid behov 

förklarar pedagoger vad som står i brevet på det gemensamma språket. Breven översätts inte.  

 

Förskola B – 5 brev, 5 sidor  

Vårdnadshavare på denna förskola talar svenska, arabiska, keldanska, kurdiska, ryska. 

Breven har ibland blivit översatta till arabiska, av arabisktalande pedagoger. Vårdnadshavarna har 

även fått breven muntligt berättade, på både arabiska och kurdiska. Vad gäller den rysktalande 
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familjen kunde den ena vårdnadshavaren tillräcklig svenska för att tillgodogöra sig breven och 

därefter återberätta för den andre vårdnadshavaren.  

 

Förskola C – 5 brev, 5 sidor  

Vårdnadshavare till denna förskola talar svenska, turkiska, keldanska, arabiska, spanska och 

vietnamesiska. Förskolan kan tillgodose brev på turkiska, keldanska och arabiska då det finns 

pedagoger med kunskap om dessa språk. Däremot kan de inte tillgodose de vårdnadshavare som 

pratar spanska och vietnamesiska med anledning av att det inte finns någon pedagog som behärskar 

dessa språk och översättningsprogram är inte tillförlitliga. 

 

5.2 Analysverktyg – Faircloughs tredimensionella modell  

 
Empirin inspireras av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Modellen består 

av tre analysnivåer – analys av den diskursiva praktiken i denna studie utgör denna nivå en tolkning 

av det som står i breven. Den textanalytiska nivån, läsning och analys av modalitet och transitivitet i 

hembreven för att synliggöra textens funktion. Den sista nivån är analys av den sociala praktiken, i 

denna studie innefattar det förskolan i relation till samhället. Den diskursiva praktiken och texten 

analyseras genom det empiriska materialet för att sedan med koppling till tidigare forskning och 

interkulturell pedagogik analyseras i relation till en bredare social praktik. Genom den kritiska 

diskursanalysen av hembreven ämnar jag att synliggöra diskurser för att problematisera och diskutera 

förskolans praktik i den bredare sociala praktiken. Nedan följer en grundligare beskrivning av de 

olika verktygen. 

 

5.2.1 1:a dimensionen: Diskursiva praktiken  

 
I det första steget i analysprocessen läses breven igenom för att synliggöra vilka diskurser som 

interagerar med varandra i texten och på så sätt finna en diskursordning. Brevet sätts i kontext med 

producenten (pedagogerna) och konsumenten (vårdnadshavarna) för att synliggöra vilka diskurser 

som förekommer i texten och vilka sanningar som förutsätts. Det analyseras genom att undersöka 

textens intertextualitet med hjälp av de analytiska redskapen interdiskursivitet och manifest 

intertextualitet för att förstå hur texten har blivit producerad (Fairclough 1992). Interdiskursivitet 

syftar till hur olika diskurser samspelar och skapar en viss typ av diskursordning som legitimerar och 

upprätthåller en social struktur. Däremot när andra texter tas in i texten, exempelvis användandet av 
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läroplanen i hembreven, syftar det att förstärka och positionera förskolan i relation till tidigare diskurs 

kallas Manifest intertextualitet.  

 

5.2.2 2:a dimensionen: Text 

 
Transitivitet undersöker hur processer och händelserna förbinds, eller inte, mellan subjekt och objekt 

för att utläsa de ideologiska konsekvenserna. Genom att titta på om agenten exempelvis utelämnas 

och därmed fråntas handlingen, inga processer beskrivs vilket utgör ett normaliserande (Winter 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 87). När de transitiva verben lokaliserats är det bara de som 

vårdnadshavarna direkt är aktiverade i som undersöks vidare. Det med anledning av att studiens syfte 

ämnar synliggöra hur hembrevet producerar vårdnadshavares möjligheter att samverka med 

förskolan. Därför är det angeläget att studera på vilket sätt som förskolan direkt talar till 

vårdnadshavarna.  

 

Genom att undersöka modaliteten synliggörs mottagarens möjlighet till att handla, detta påverkar 

diskursernas konstruktion av sociala system (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 87–88). Modalitet 

ger uttryck för att förstärka eller försvaga sannolikheten, vanligheten, förpliktelsen eller villigheten i 

olika utsagor (Holmberg & Karlsson 2011). Exempelvis är ”bör” och ”måste” två olika grader av 

modalitet, även hjälpverben ”kan” och ”ska” påverkar modaliteten. När modaliteten beskrivs 

subjektivt synliggörs talarens instämmande i påståendet, som exempelvis ”jag tycker/tror” till 

skillnad från när utsagor uttrycker objektiv modalitet, ”det är”, då framstår uttalandet som en 

universell sanning (Fairclough 1992, s. 159). Genom att undersöka vilken typ av modalitet som är 

mest frekvent i hembreven kan en utläsa vilken hållning förskolan förmedlar genom texten. Talaren 

är i breven pedagogerna, genom användandet av uttryck med hög modalitet konsumerar 

vårdnadshavare sanningar kring förskolans praktik. Modaliteten påverkar vårdnadshavarens 

möjligheter att svara och agera utifrån vad pedagogerna skriver.  

 

5.2.3 3:de dimensionen: Sociala Praktiken 

 
Den sociala praktiken är i denna studie förskolan som institution och dess plats i det mångkulturella 

samhälle den praktiserar i och av den anledningen används den interkulturella teorin för att synliggöra 

vårdnadshavarnas möjligheter i förskolans verksamhet. I analysen av den sociala praktiken diskuteras 

dels de tidigare diskurser som påverkat förskolans diskursiva praktik och vilka möjligheter den har 

att förändras utifrån att ta in en kompletterande teori i analysprocessen.  
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5.3 Genomförande 

 
I denna kritiska diskursanalys har jag sökt efter vad som uttryckligen finns i hembrevens innehåll, för 

att synliggöra vårdnadshavares position och möjligheter i samverkansprocessen.  Material-

inhämtningen gav fler brev än vad jag valde att ta med och detta för att materialets omfång från ett 

par förskolor gav för få brev. 

 

Mitt analysinstrument som är inspirerat av Faircloughs tredimensionella modell har gått ut på att läsa 

breven utifrån de olika dimensionerna, vilka beskrevs i avsnitt 5.2, för att på så sätt plocka ut det 

material som är angeläget för studiens syfte.  

 

Innan den första läsningen hade jag fått tillfälle att testa analysinstrumentet i en pilotstudie. Vilken 

gjorde mig uppmärksam på hur de olika verktygen fungerade i förhållande till förskolans hembrev 

och samverkansprocesser. Valet att fortsätta med samma metod kändes självklar då metodens 

egenskaper passade studiens syfte. 

 

Faircloughs dimensioner fungerar i en växelverkan men i den första läsningen var fokus på breven 

som helhet. Denna läsning innebar även att se efter manifesta diskurser. Därefter gick jag in i varje 

brev och markerade transitiva verb, dvs de verb som syftade på processer. Den textanalytiska 

dimensionen innebär en kvantitativ del i som synliggör hur ofta förskolan tilltalar vårdnadshavarna i 

jämförelse hur ofta de diskuterar verksamheten generellt. Denna kvantitativa del redovisas genom 

cirkeldiagram i avsnitt 6.1. Sedan undersöktes modaliteten i de processer som riktade sig till 

vårdnadshavarna. I detta stadie startade tolkningarna av möjliga samverkanspositioner för 

vårdnadshavarna genom att se vilka möjligheter dem hade genom modalitetsgrav. Vid 

kategoriseringen av de olika diskurserna använde jag mig av Eriksons (2004) principer. Eftersom 

princip 2 och 3 inte passade syftet med studien använde jag mig av princip ett och fyra, 

partnerskapsprincipen och isärhållandets princip. Den tidigare forskningen gav stöd i 

kategoriseringen av brevens olika diskursordningar. Därefter diskuterades hembrevets möjlighet med 

stöd i den interkulturella teorin. 
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5.4 Metoddiskussion   

Valet av forskningsstrategi och metodansats i fungerar till studiens syfte. Det kan dock ses som en 

problematik att studien enbart berör hembrev och inte övrig text som förskolan kommunicerar till 

vårdnadshavare. Eftersom det inte blir en helhetsbild av samverkanspraktiken. Men som inledningen 

beskriver har jag valt hembreven utifrån att det är en pedagogisk handling som har möjlighet att nå 

samtliga vårdnadshavare. Jag är medveten om att många förskolor använder sociala medier som 

kommunikationskanal men jag valde bort det då syftet inte var av multimodal karaktär. 

 

I ett tidigt stadie sorterade jag transitiviteten utefter de olika processformerna, materiell-, verbal-, 

mental-process då jag insåg ganska snabbt att denna indelning inte var i enlighet med vad jag 

studerade. Metoden modifierades utefter syftet, vilket innebar att analysen av texten främst 

fokuserade på modaliteten i processerna.  

 

Det hade varit intressant att kombinera breven med exempelvis intervjuer kring hur vårdnadshavare 

upplever samverkan till förskolan. En negativ del i användningen av kritisk diskursanalys menar 

Winter Jørgensen och Phillips (2000) är att det är för lite fokus på den sociala praktiken, dvs hur 

texten mottas av konsumenterna.  

 

Studiens validitet i förhållande till ett i förhand definierat analysinstrument är problematiskt, det kan 

ge komplikationer. Men samtidigt kan validiteten höjas eftersom att när jag vet vad jag söker efter 

ökar möjligheten att sorteringen fungerar bra. Problematiken ligger i att om en på förhand bestämt 

vad en undersöker finns en risk att en läser in för mycket i uttalanden (Bergström och Boréus 2012, 

s.54). Jag har försökt minska den risken genom att ha flera genomläsningar samt diskutera och 

argumentera mina tolkningar 

 

Reliabiliteten beskrivs i vanliga fall inte i kvalitativa studier (Patel & Davidsson 2001, s.166), men 

med anledning av att denna studie baseras på en befintlig teori blir det lättare att replikera denna än 

vad det gör att replikera andra typer av kvalitativa studier. I avsnitt 5.2 beskriver jag dessutom 

analysinstrumenten och i analysen i kapitel 6 försöker jag vara så tydlig som möjligt i hur använt 

dem.  
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5.5 Etiska överväganden  

 
De forskningsetiska principerna som Vertenskapsrådet utformat inger skydd och rättigheter till 

informanterna. Vid hämtningen av materialet, blev uppgiftslämnarna informerade om vad materialet 

var ämnat att användas till, vilket är en av principerna (Vetenskapsrådet 2017).  

 

De forskningsetiska överväganden som blir aktuella i relation till denna studie är att jag försöker vara 

uppmärksam på mitt sätt att skriva. Dessutom har jag varit uppmärksam på risken att reproducera 

diskurser, vilket berör att den etiska övervägning gällande kravet på att reflektera över min forskning 

(Vetenskapsrådet 2017). En reflektion kring min roll som forskare gör sig påmind i bearbetningen av 

empirin. Todd (2002) skriver om skillnaden mellan att lyssna och höra den Andre i förhållande till 

intervjuer, något som jag applicerar i min relation till dessa brev. Ett ansvar att låta breven tala och 

lyssna in dem för vad de säger med syfte att försöka ge en rättvis bild. Studien bygger på kvalitativ 

forskning och jag tolkar breven indirekt utifrån mina erfarenheter, något som jag är medveten om.  

 

De medverkande förskolorna är anonymiserade och det är inte möjligt att utläsa i exemplen vilken 

förskola som valt att dela med sig av sina brev, om läsaren inte har anknytning till just den förskolan 

och tagit har del av hembreven. Detta gör det möjligt att någon känner igen förskolan men då med 

anledning av övrig text, inga personer synliggörs. En annan av de forskningsetiska principerna är 

Konfidentialitetskravet som innebär att information om informanterna inte lämnas ut. Den fabriceras 

i stället på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera hen (Vetenskapsrådet 2017). Eftersom det 

inte är de specifika förskolorna som finns i fokus för studien utan breven och deras olika 

kompositioner finns det ingen anledning att skriva ut vilka dessa förskolor är. Vid de redovisade 

utdragen i resultatdelen är namnen borttagna och vid tillfälle står det ”pedagog” istället för hens namn.  

 

  



 22 

 

6. Resultat och analys 

 

I kommande avsnitt presenteras resultatet utifrån de två första dimensionerna i Faircloughs kritiska 

diskursanalys där texten ger uttryck för den diskursiva praktiken. I den första delen presenteras 

läsningen av breven från de olika förskolorna som helhet och beskriver den information breven sänder 

ut och på vilket sätt de aktiverar vårdnadshavarna. Med hjälp av cirkeldiagram presenteras den 

kvantitativa delen av studien vilket synliggör hur ofta förskolorna tilltalar vårdnadshavarna i 

jämförelse hur ofta de diskuterar verksamheten generellt. I den andra delen av resultatet har jag valt 

att presentera materialet med inspiration av två principer från Eriksons (2004) avhandling: Den 

isärhållande principen och partnerskapsprincipen eftersom de representerar två diskurser i förskolans 

tradition och verksamhet. I denna del diskuteras även hur förskolorna producerar och reproducerar 

en kompensatorisk respektive komplementär hållning genom de undersökta breven.  

 

6.1 Texten och den diskursiva praktiken i hembreven 

 
I läsningen av breven undersöktes dels hur stor del av breven som vårdnadshavare aktiveras genom 

direkt tilltal och dels på vilket sätt vårdnadshavaren erbjuds engagemang beroende på modaliteten i 

uttrycken. Inledningsvis analyseras breven för att finna interdiskursivitet och manifest intertextualitet. 

Det är diskursordningen som legitimerar och upprätthåller den sociala strukturen (Fairclough 1992).  

Förskolorna informerar främst om verksamhetens praktiska delar genom hembreven och modaliteten 

i processerna är avgörande för vårdnadshavarens möjlighet till samverkan. Låg modalitet ger 

vårdnadshavaren flera alternativ att agera medan hög modalitet ger få möjligheter (Winter Jørgensen 

& Phillips 2000, s. 87–88). 

 

Hembreven från de tre förskolorna skiljer sig i aktivitet och modalitet. Vårdnadshavare med barn 

inom de olika förskolornas verksamhet uppmanas och informeras kring olika verksamhetsnära 

aktiviteter. De processer som erbjuder vårdnadshavarna engagemang är främst de gällande närvaro 

eller vilka kläder barnen bör ha på sig. Även olika grad av insyn i de olika förskolors pedagogiska 

verksamhet redogörs genom breven, dessa redogörelser är av olika karaktär och skapar skilda 

förutsättningar för vårdnadshavarna. Medan förskola A och C hade ungefär lika mycket variation vad 

gällde vilka som är i direkt fokus förskola respektive vårdnadshavare, hade förskola B enbart hade en 

tiondel som vänder sig direkt till vårdnadshavare.  



 23 

 

Nedan följer cirkeldiagram på respektive förskola som redovisar hur stor del av hembreven som är 

direkt riktat till vårdnadshavare och hur stor del där förskolan pratar generellt om verksamheten; 

 

  
 

Förskola A och C liknar varandra på många vis i utförandet av hembreven. Fördelningen av huruvida 

vårdnadshavare tilltalas är på liknande vis men även vilket typ av information som ges ut generellt i 

breven. I merparten av texten i dessa förskolors hembrev ligger fokus på förskolan, pedagogerna 

beskriver och informerar om vad som har skett i verksamheten och vad som kommer att ske. Främst 

handlar det om välkomnande av nya personer in i verksamheten, nya barn som börjar och nya 

kollegor.  I dessa brev vänder sig förskolan till vårdnadshavarna relativt ofta, processerna har hög 

modalitet och är av informerande och uppmanade karaktär gällande tider och kläder. Den höga 

modaliteten påverkar de interpersonella förutsättningarna genom att vårdnadshavarnas valmöjligheter 

är få. Den höga modaliteten är konsekvensen av en interaktionell kontroll och uttalandet skapar en 

universell sanning (Bergström & Boréus 2005, s.323, Fairclough 1992, s. 159). Förskolan berättar för 

vårdnadshavarna om praktiska saker som sker i verksamheten och hur vårdnadshavaren förväntas 

följa dessa riktlinjer. Det finns stycken där vårdnadshavarna förväntas bli direkt aktiverade genom 

tillsägelser. Tillsägelser handlar till exempel om att skriva i schemat, eller att ha bättre ordning på 

kläderna. Den insyn vårdnadshavare får in i verksamheten möjliggörs av korta kommentarer.  

 

Förskolorna beskriver flera processer som sker i verksamheten och konsumenten av texten, dvs 

vårdnadshavaren, får veta vad som har hänt och vad som kommer att hända. Hur de olika aktiviteterna 

på förskolan sker beskrivs inte så utförligt och vårdnadshavaren blir på så sätt exkluderad från barnets 

vardag men informerad att barnet gör saker där.  
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Vi jobbar vidare med sång och musik, tränar munmotorik, språkljud och stödtecken 

tillsammans. Vi har observerat att barnen använder stödtecken spontant både i sin 

kommunikation med oss men också i samspel med varandra för att förtydliga eller göra 

sig förstådda. 

     (Förskola C) 

 

Förskolan informerar om att de arbetar med diverse aktiviteter och redogör för att barnen anammat 

stödtecken. De skriver inte om i vilka situationer detta händer vilket gör det svårt för vårdnadshavarna 

att ta del av deras arbete men de informeras om att det sker.  

 

Vi passar på att jobba med kompisrelationer och försöker uppmuntra och hjälpa barnen 

att stärka men också knyta nya vänskapsband. Vi kommer jobba extra mycket om 

empati och vänskap under hösten då det kommit ny forskning som visar att unga 

människor idag får allt svårare att känna empati och visa omtanke för sina 

medmänniskor. Vi vill därför lyfta frågan och jobba extra mycket med barnen runt 

värdegrundsfrågor.  

     (Förskola C) 

 

Att använda sig av begrepp och ord som tillhör ett specifikt regelsystem, som förskolan i ovanstående 

citat uttrycker sig genom förskolan, legitimeras makten i sammanhanget (Bergström & Boréus 2012 

s. 309). Det är ett exempel på en utestängningsmekanism, eftersom den begränsar vårdnadshavarens 

möjligheter till insyn i verksamheten.  Även här blir vårdnadshavarna informerade om att förskolan 

ska jobba med empati och vänskap, baserat på forskning. Men förskolan beskriver inte hur detta ska 

ske.  

 

Med en jämnare åldersfördelning i grupperna kommer det vara lättare att följa och 

dokumentera det enskilda barnets förändrade kunnande, vilket är ett uppdrag vi har 

enligt Läroplanen för förskolan. 

     (Förskola A) 

 

Interdiskursiviteten talar för pedagogens starka roll i förskolan, i Förskola A och C:s hembrev. Den 

manifesta intertextualiteten är svag, de nämner vid tillfällen att de arbetar efter läroplanen för 



 25 

förskolan samt att de arbetar utifrån forskning men inte direkt hur de arbetar i förhållande till 

läroplanen och forskningen. Det skapar en diskurs av pedagogerna som experter.  

 

För alla som undrar varför vi går ut med små barn kan vi bara hänvisa till läroplanen 

men också säga att vi måste andas lite frisk luft för att hålla oss friska. 

     (Förskola C) 

 

Modaliteten i ovanstående citat är hög och genom att indirekt använda manifest intertextualitet, dvs 

påtala ”läroplanen” tydliggör förskolan motiven till varför de går ut med barnen. Interdiskursiviteten 

i breven överordnas av den kompetenta pedagogen, användandet av begrepp som är aktiva inom 

institutionen stärker diskursen om pedagogen som expert. En kompensatorisk hållning som ger 

vårdnadshavarna relevans när det handlar om praktiska saker medan förskolan äger lärandet och 

barnens utveckling och den traditionella hegemoniska statusen upprätthålls genom att utestänga 

vårdnadshavaren med dessa ordval.  

 

Kom ihåg att alltid anmäla frånvaro till oss så fort det är möjligt. Varje dag räknar vi 

antalet barn och utgår från det i vår planering och det är därför viktigt för oss att veta 

eventuella bortfall. 

(Förskola A) 

 

En återkommande del i hembreven är den gällande vikten av att vårdnadshavare ska skriva in tiderna 

för barnens ledighet, vilket talar för att pedagogerna inte anser att vårdnadshavarna är tillräckligt bra 

nog på det. Det är också ett sätt att upprätthålla den traditionella hegemoniska statusen som skiljer 

förskola och hem.  

 

Breven från Förskola B hade högre procenthalt gällande redovisning av förskolans verksamhet, detta 

med anledning av ett brev som gav en narrativ beskrivning av hur förskolan arbetar med ett projekt i 

skogen. Nedan följer ett utdrag ur det brevet:  

 

Vi gick in i skogen på en liten stig och fick kämpa hårt för att ta oss fram över stenar 

och rötter. Efter en stund kom vi fram till ett bra ställe vid en gran där vi kunde sätta 

oss för att äta lite frukt. Men Pedagog fick ett problem – den vassa kniven som hon 

behövde för att dela frukten med, låg inuti en flaska med skruvkork och hon kunde inte 

så ut den hur hon än ruskade och skakade på flaskan. 
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     (Förskola B) 

   

Genom det brevet får vårdnadshavaren en insyn i verksamheten, de får ta del av dokumentation kring 

hur barnen upplever och lär. Detta skapar möjligheter för vårdnadshavarna att samverka, eftersom 

verksamheten blir tillgänglig. Den typen av brev är informerande samtidigt som de är uppmuntrande 

då vårdnadshavarna får en blick in i verksamheten. Även om det är 89% av förskolans aktivitet så är 

den skriven på ett inbjudande och informerande sätt som skapar möjligheter för vårdnadshavaren. 

Breven har en diskursordning som överordnas av en tillgänglighetsdiskurs som ger insyn. Vilket 

skapar ett partnerskapsförhållande mellan pedagog och vårdnadshavare. 

 

De hämtar gärna böcker och bjuder in oss till en gemensam lässtund där det händer att 

de själva vill läsa för oss! Barnen kan även peka på orden och fråga: ”Står de här, står 

de här?” På så vis märker vi att barnen har en förståelse för att det skrivna orden betyder 

någonting 

     (Förskola B) 

 

Breven fortsätter att vara av den här typen vilket påverkar vårdnadshavarens möjlighet till insyn och 

förståelse för verksamheten. Vårdnadshavare får även möjlighet att ta del av barnens vardag. Den 

manifesta intertextualiteten hos Förskola B berör de lokala målen, ett exempel följer nedan:  

 

• Demokrati- normer och värden: hur vi kan tillgodose barnens behov och ta tillvara på 

deras intressen i ännu större utsträckning. Häri ryms även likabehanlingsplanen.  

• Utveckling och lärande: vi ska fortsätta arbeta med litteratur tillsammans med barnen 

och utifrån litteraturen väva in andra vetenskapliga ämnen (som t.ex. matematik, konst 

och naturvetenskap.  

(Förskola B) 

 

Innan Förskola B presenterar målen nämner de att detta är mål som arbetas med under året. Genom 

att de väljer att ha en liten förklaring för att konkretisera målen för vårdnadshavarna ökar 

vårdnadshavarnas möjlighet att ta del av dessa mål. Det blir ett begripliggörande av förskolans praktik 

i likhet med de interkulturella föräldramötena i Alfakir, Lahdenperä och Strandbergs (2010) studie.  
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6.1.1 Den isärhållande principen  

 
En diskurs som synliggörs när vårdnadshavarnas möjligheter att ta del i processen blir rollen som 

vårdnadshavaren blir passiv. En distans som har sina rötter i den traditionella skolgången där de två 

olika världarna inte interagerar förrän det finns en konflikt (Erikson 2004, s. 202). Det finns en 

friktion mellan de två rollerna och vårdnadshavares inflytande på utbildningen ska vara minimal 

(Erikson 2004, s. 200). Nedan följer exempel och resonemang kring delar av hembreven som riktar 

sig direkt till vårdnadshavarna och som stärker den isärhållande principen.  

 

Som ni kanske märkt arbetar vi en hel del med att utveckla lärandemiljön på förskolan och 

upplever att barnen uppskattar rummens nya utformningar, vilket är väldigt roligt att se.  

(Förskola A) 

 

Citatet ovan visar hög modalitet där pedagogerna undrar om vårdnadshavarna märkt att de är aktiva 

och ändrar om i miljön för barnens skull, och att barnen uppskattar det de gör. Samtidigt förmedlar 

de genom ordet kanske att vårdnadshavarna kanske inte förväntas vara närvarande och märka det som 

händer vilket kan upplevas som en markör i markeringen av den skilda traditionella hållningen. Den 

tolkningen avgör placeringen av citatet i den isärshållande kategorin då den producerar en diskurs av 

den passiva vårdnadshavaren med anledning av just ordet kanske.   

 

Vi skulle uppskatta om Ni lägger in barnens ändringar i schemat i Förskol(k)nappen då 

det underlättar för oss att planera dagen när vi vet hur barnens närvaro ser ut  

(Förskola A) 

 

I ovanstående citat använder Förskola A ett versalt ”N” i ni tillskillnad från citatet som redovisas 

innan dess från samma förskola då det är ett gement ”n”. Detta tolkar jag som att förskolan nu 

uttrycker att det är extra viktigt att vårdnadshavarna är aktiva i att förmedla ändringar och att det tyder 

på att pedagogerna anser att de inte varit det i önskad omfattning tidigare. Även detta uttryck 

understryker förskolans förväntningar på vårdnadshavaren, och kan skuldbelägga vårdnadshavaren i 

och med att det blir konsekvenser i form av en sämre dag för pedagogerna och barnen på förskolan 

om vårdnadshavaren inte ser till att lägga in ändringen. Modaliteten är hög, vårdnadshavarna har inte 

så många alternativ att reagera på. En markering i transitiviteten där pedagogerna ”Ni”:ar 

vårdnadshavarna kan tolkas som att det sker en konflikt dem emellan. Samverkan mellan pedagoger 

och vårdnadshavare sker därmed vid konflikt (Erikson 2004, s. 202).   
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Vi hoppas att ni kanske kan haka på lite hemma och läsa en bok innan barnen ska sova 

för natten. Kryp ihop i tillsammans och kasta er in bland stora maskiner eller troll och 

andra väsen. Gå på biblioteket på lördag och låt barnen visa vilka böcker de är 

intresserade av, alla barn har garanterat en favoritbok vid det här laget.  

(Förskola C) 

 

Stycket inleds med låg modalitet där vårdnadshavare uppmanas att läsa böcker med barnen, men 

stycket fortsätter sedan med en högre modalitet som inte ger vårdnadshavaren så många val. 

Transitiviteten visar på att det är viktigt att både läsa bok och gå till biblioteket med barnen. För 

vårdnadshavare med lågt svenskt skolkapital kan denna modalitet uppfattas som ännu högre. Läsning 

är en tradition och kultur som inte är universell, och de partikulära egenheterna hos familjer såsom 

berättarkulturer eller andra språkliga aktiviteter riskeras att förbises som mindre viktiga. En 

etnocentrisk diskurs synliggörs i detta uttalande, och den svenska normen av hur läsning ska gå till 

reproduceras till vårdnadshavarna. I likhet med vad Crozier och Davies (2007) konstaterar, att 

vårdnadshavare ses som en homogen grupp. Risken är att pedagogerna formulerar breven utifrån en 

norm baserad på en typ av vårdnadshavare, något som får konsekvenser hos den heterogena gruppen 

av vårdnadshavare.  

 

Från och med nästa vecka kommer vi gå till skogen på tisdagarna. Vi går kl. 09.10 och 

det är jätteviktigt att alla kommer i tid då vi inte kan stå och vänta med barnen i 

vagnarna. Om det skulle orsaka problem vill vi att ni pratar med oss så vi kan hitta en 

lösning tillsammans.  

(Förskola C) 

 

Ovan informerar förskolan att de ska gå ut i skogen. Texten i samband med citatet avslöjar heller inte 

vilka barn det gäller. Om det gäller alla, vad händer då med de vårdnadshavare som inte har 

möjlighet? Den initiala tolkningen är att citatet syftar till att det är ett problem att vårdnadshavare inte 

kommer i tid på tisdagar. Konsekvensen av detta är att stycket reproducerar förskolans traditionella 

isärhållande princip, modaliteten ger vårdnadshavaren få möjligheter eftersom hen troligen inte vill 

utgöra ett problem och kommer därför att vara på plats klockan nio varje tisdag. Ovanstående citat 

visar på en kompensatorisk hållning som innehar en förutfattad mening, nämligen att förskolan vet 

vad som är bäst för barnen och kompenserar de sämre hemförhållandena.  

 



 29 

I det nationella jämlikhetsuppdraget och utifrån den interkulturella teorin är ovanstående stycke 

intressant. Det visar på en kompensatorisk diskurs som beskriver att det är ”jätteviktigt” att 

vårdnadshavaren kommer i tid med sitt barn. Stycket initierar att pedagogerna bestämt denna 

aktiviteten trots att det är vårdnadshavare som kommer senare än 09:00. Vilket visar på en 

isärhållande princip. Den höga modaliteten i detta utlåtande är intressant eftersom den inte ger 

mottagaren någon direkt möjlighet att handla. Vårdnadshavaren ombedes komma till förskolan med 

”problemet” som kan grunda sig i flera alternativa skäl. Möjligen kan det vara en stund som 

vårdnadshavaren har med sitt barn, den tisdagsförmiddagen värderas som viktig. Konflikten som 

Tallberg Broman (2009) beskriver mellan pedagogers identitet och vårdnadshavares inträde i 

förskolan blir i min tolkning tydlig i detta exempel. Pedagogerna i förskola C formulerar ett önskemål 

likt ett krav om att vårdnadshavarna ska möjliggöra för sina barn att delta i aktiviteten. Detta kan ses 

som en motsägning till förskolans samverkansuppdrag då det kan tolkas som att förskolan inte haft 

de enskilda familjerna i beaktning vid planeringen av denna aktivitet. Förskolan ska fungera som stöd 

till familjerna och arbeta mot att främja barnens utveckling samt se till de olika förutsättningarna som 

de enskilda barnen, och familjerna har (Skolverket 2010). 

 

6.1.2 Partnerskapsprincipen 

 
I denna del visas exempel från materialet som var av en komplementär natur, de var inkluderande och 

var mer uppmuntrande gentemot vårdnadshavaren att agera. Av de analyserade breven från förskola 

B så var 11 procent av texten direkt riktad till vårdnadshavare, samtliga med låg modalitet. 

 

Detta var upptakten/starten av vårt projekt i höst med de yngre barnen. Projektet 

kommer att lyfta ämnet naturkunskap utifrån sången om Ekorr’n satt i granen. Kanske 

ni kommer att höra om det en del hemma. Och kanske barnen kommer att sjunga sången 

om ekorren för er? Här följer texten, ifall ni vill sjunga med.  

(Förskola B) 

 

Här framgår det att vårdnadshavarna får ta del av verksamheten och uppmanas genom den låga 

modaliteten att även vara en del av den. Vårdnadshavaren har möjlighet att när, hur och om de vill 

sjunga med. En inblick i verksamheten och en subtil uppmaning att sjunga med barnen och genom 

att skicka med texten ökar möjligheten för vårdnadshavarna att göra det. Att bifoga texten till Ekorr’n 
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satt i granen är en indikation på att förskolan är medveten om att alla vårdnadshavare inte känner till 

denna sång. En indikation på en förförståelse att det inte är en självklarhet att alla kan den sången.  

 

 

Därför kan ni eventuellt uppleva att det är lite rörigt ibland. Vi ber om ursäkt för det 

och hoppas på er förståelse, men kom gärna in och titta!  

(Förskola B) 

 

Förskolan beskriver att lärmiljön ändras om och vill framföra det i hembrevet, genom att skriva 

”eventuellt” och ha en låg modalitet i utsagan vilket inbjuder till en samverkan mellan vårdnadshavare 

och förskola. Pedagogerna vill poängtera omorganisationen samtidigt som de uppmuntrar dem att 

komma in och titta. Detta tolkar jag som att förskolan vill motabeta de traditionella rollerna där 

vårdnadshavaren sällan kliver in i verksamhetens lokaler. 

 

Informera oss gärna om ert barn kommer att vara ledig flera veckor än ni meddelat på 

semesterlappen tidigare i vår så vi lättare kan planera verksamheten för de barn som 

kommer att vara på plats.  

(Förskola A) 

 

Modaliteten i detta stycke är lågt vilket ger vårdnadshavaren flera alternativ att svara och ordvalen 

som inleder stycket uppmuntrar ett närmande i relationskapandet mellan pedagoger och 

vårdnadshavare. Pedagogerna ber om hjälp och stöd i planerandet av sommaren. En kan också tolka 

det som att detta gäller de vårdnadshavare som önskar mer ledighet, vilket får en att fundera kring de 

vårdnadshavare som möjligen måste arbeta mer under sommaren och då behöver ha mer tid på 

förskolan för barnet. 

 

Vi får många frågor om kläder och skor som är lämpliga för årstiden. På hösten är det 

oftast lager på lager som är det bästa. Barnen behöver varma kläder på förmiddagen 

men på eftermiddagen behöver de bara en fleecetröja och överdragsbyxor.  

     (Förskola C) 

 

I ett brev skriver Förskola C om kläder och att det kan vara svårt att veta vad som är bra att ha på sig 

på vintern. Citatet initierar en respons och inlyssnande av vad vårdnadshavarna frågat pedagogerna 
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om. Vårdnadshavarna får genom brevet tips på hur de ska klä sina barn. Citatet har medellåg modalitet 

och vårdnadshavarna har möjlighet att agera på flera sätt i relation till informationen. 

 

7. Diskussion 

 

I kommande avsnitt appliceras den tredje dimensionen i Faircloughs diskursanalytiska modell: Den 

sociala praktiken, som i denna studie är förskolan som institution. Nedan diskuteras resultatet i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar genom att diskutera förskolans roll i samhället med 

hjälp av den kompletterande interkulturella teorin. Först diskuteras komplexiteten i 

samverkansprocessen och sedan diskuteras konsekvenserna av de olika typer av samverkan som 

produceras genom hembreven, samtidigt som paralleller dras till de nationella målen. Det 

övergripande syftet med studien är att synliggöra de ideologiska konsekvenserna som hembreven kan 

skapa i samverkansprocessen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av diskussionen av den 

sociala praktiken för att tydliggöra svaren på studiens syfte och frågeställningar.  

 

7.1 Komplexiteten   

 
De olika styckena i breven går att tolka på flera vis vilket problematiserar indelningen i kategorisering 

kring vilken hållning dessa diskurser finns i.  Exempelvis gällande den hjälp som en av förskolorna 

ville ge i form av att berätta vilken typ av kläder som är bra på förskolan. För vårdnadshavare som 

inte är medvetna om hur de olika klädernas funktioner i relation till det skandinaviska klimatet 

fungerar blir det ett komplement till hemmet. De är ett stöd samtidigt som de sätter en norm för vilken 

typ av kläder som ska användas utomhus på förskolan. För vårdnadshavare från en socioekonomisk 

svag position skulle detta kunna vara en jobbig situation då förskolan riskerar att skuldbelägga 

vårdnadshavaren för att inte ta hand om sitt barn på rätt sätt.  

 

En intressant upptäckt i analysen är en jämförelse mellan Förskola B och C:s olika sätt att försöka 

inkludera vårdnadshavare i sina barns språkinlärning. Skillnaden är att Förskola B är uppmuntrande, 

de skickar med en text till en sång. Vårdnadshavarna kan lära sig texten om de inte redan kan den. En 

sång är dessutom kort och en aktivitet som kan göras när som helst på dagen. En kompletterande 

hållning där förskola och hem kan uppfattas som stöd i varandras interaktion med barnen. Förskola 

C är uppmanande men även uppfostrande i hur vårdnadshavare och barn ska interagera med varandra. 
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Förskolan ”hoppas” att vårdnadshavare ska följa detta råd och gå till biblioteket. En aktivitet som 

kräver mer planering och organisering. Hade detta istället varit ett tips till vårdnadshavarna, att gå till 

biblioteket med sitt barn hade det visat på en annan hållning och förskolan agerat mer komplementärt 

än kompensatoriskt. 

 

7.2 Konsekvenser utifrån de olika hållningarna  

 

Resultatet i 6.1 visar att det finns skillnader i hur förskolan producerar samverkan till vårdnadshavare. 

De samverkanspositioner som vårdnadshavarna har möjlighet till skiljer sig mellan förskolorna, den 

ena har en mer komplementär hållning i sina brev än vad de andra har. Tolkningen gjordes genom att 

studera på vilket sätt vårdnadshavare inkluderas i verksamheten genom att erbjudas ta del i processer.  

Det är de enskilda arbetslagen som producerar breven, och det är deras tolkningar av samverkan som 

formuleras. I läsningen av dessa hembrev utifrån ett interkulturellt perspektiv och med fokus på 

demokrati och den jämställdhetsdiskurs som förskolan arbetar mot, visar resultatet att förskolorna i 

studien befinner sig mellan två hållningar. Komplementär och kompensatorisk är två hållningarna 

som får skilda ideologiska konsekvenser. 

 

7.2.1 Den kompensatoriska hållningen 

 
Den mest framträdande diskursen i dessa brev presenterades under rubriken Isärhållande principen 

och den kompensatoriska hållningen där förskolan i princip kompenserar för de brister som hemmet 

har. Vilket dessutom innebär att förskolan engagerar vårdnadshavare främst för att lösa en konflikt 

(Lahdenperä 2004, s.69–70). Detta synliggjordes då merparten av uttalandena gällde tider och kläder 

utifrån att det inte fungerade som förskolan önskat.    

 

En konsekvens av den traditionella hållningen är att vårdnadshavarna ses som en homogen grupp och 

deras partikulära särskillnader uppmärksammas inte. Att lyfta verksamhetens olika delar och 

Läroplanen i förbifarten skapar en distans till de vårdnadshavare som inte vet vad dessa saker innebär. 

Vårdnadshavare får veta att de arbetar utefter Läroplanen, ett dokument som kan tolkas på olika sätt, 

men de får inte ta del av hur den enskilda förskolan tolkar och arbetar med de mål som Läroplanen 

har. Det motsätter målet med ”Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 

förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.” (Läroplanen för förskolan 

98/16, s. 13). Genom att förskolan enbart använder sig av begreppen utan förklaring påvisas att 
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förskolan ser vårdnadshavare som en homogengrupp. Antingen förutsätter de att vårdnadshavarna är 

inlästa på målen i Läroplanen eller att de inte är det och använder det som en markör för att hålla 

distansen mellan förskola och hem. Det innebär att kompensatoriska, som är baserade på en 

monokulturell homogen grupp av vårdnadshavare, inte skapar möjlighet för den reella 

mångkulturella, heterogena gruppen av vårdnadshavare. Historien har skapat ett regelsystem som 

sitter i väggarna, i normerna och det är dessa som påverkar den dominerande samverkansformen som 

hembreven i studien producerar.  

 

7.2.2 Den komplementära hållningen 

 

I breven fanns även flertal exempel på en komplementär hållning, dessa redovisades under 

Partnerskapsprincipen. Delvis var den generella diskursiva praktiken begripliggörande av förskolans 

verksamhet. Ett begripliggörande av verksamheten är avgörande om vårdnadshavarna ska ha 

möjlighet att ta del av och ha en förståelse för verksamheten (Alfakir & Lahdenperä & Strandberg 

2010). Genom den manifesta intertextualiteten synliggjorde en förskola de lokala målen och varje 

brev visade delar av hur de arbetade med dem. Något som kan uppfattas som ett kontinuerligt 

begripliggörande eftersom det ger vårdnadshavare möjlighet att sätta sig in i förskolans mål och 

arbetssätt. Bouakaz (2007) synliggjorde problematiken med att vårdnadshavare saknar svenskt 

skolkapital. Ett sätt att ge dem det är genom ett kontinuerligt begripliggörande av förskolan. 

Vårdnadshavarna introduceras till den enskilda förskolans verksamhet och får möjlighet att ta del av 

barnets utveckling på ett jämlikt sätt. För att återkoppla till målet gentemot läroplanen så 

exemplifierar den komplementära hållningen samverkansprocessen.  

 

7.3 Sammanfattning  

Studiens syfte var att synliggöra de ideologiska konsekvenser hembrev producerar i 

samverkansprocessen och synliggöra vårdnadshavares möjligheter att samverka med förskolan 

beroende på hur hembrevet konstrueras. Burr (2003) betonar att hur människor pratar och 

kommunicerar påverkar hur människor agerar och behandlar varandra, och därför finns ett behov av 

att vara kritisk till de förgivet taganden vi gör. Ett behov som förskolan bör ta i beaktning i och med 

att den verkar i ett mångkulturellt samhälle och alla har inte samma förförståelse till förskolan och 

lärande. Och i användandet av kritisk diskursanalys söker en efter att identifiera ojämlika 

maktförhållanden och hur dessa påverkar människors medvetenhet, detta påverkar sedan den social 
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praktiken (Fairclough). Det var intressant att ha den kritiska diskursanalysen i förhållande till 

förskolans jämlikhetsuppdrag.  

 

Då de nationella målen för föräldrasamverkan ska vara demokratiska bör en diskussion kring hur 

förskolan kommunicerar med vårdnadshavare problematiseras. Det behöver även diskuteras hur 

förskolan formulerar sig gentemot vårdnadshavare då det har betydelse för diskursordningen och 

därmed vilken diskurs som reproduceras eller produceras. Resultaten i denna studie visade att många 

uttalanden och den generella karaktären i hembreven var av kompensatorisk hållning. Det tyder på 

en reproduktion av den tidigare, traditionella förskolan där ett isärhållande skulle vara mellan 

pedagoger och vårdnadshavare.  

 

Efter att ha analyserat resultaten i denna studie dyker en frågeställning upp: Vad innebär det att ha en 

traditionell hållning när samhället inte ser likadant ut som tidigare och världen blir mer och mer 

interkulturell? Bouakaz (2007), Bouakaz och Persson (2007) samt Crozier och Davies (2007) är 

tydliga i sina studier kring vårdnadshavarens engagemang och svårigheterna att träda in i skolans 

värld, specifikt gällande vårdnadshavare med annan kulturell bakgrund än skolan. Resultatet visar att 

hembreven är en risk för en etnocentrisk samverkan. Under premissen att förskolan är ett första steg 

för barn och vårdnadshavare in i dagens svenska utbildning behöver en begripliggörande framtoning 

i bemötandet av vårdnadshavare. Detta skulle då ge dem erfarenheter att ta med sig in i skolans värld.  

 

En utgångspunkt för förskolan är att ha en demokratisk och jämställd verksamhet, för att det ska 

fungera måste det genomsyra hela verksamheten och då behöver förskolan bli mer medveten om 

tillgängligheten av hembreven. För vårdnadshavares möjlighet att förstå breven krävs det att breven 

är skrivna på ett språk vårdnadshavare behärskar. En förskola hade möjlighet att ge vårdnadshavare 

information på hemspråket i och med pedagoger som delar språk med vårdnadshavarna. Detta var 

dock oftast när vårdnadshavarna efterfrågade det. Vilket innebär att vårdnadshavarna behövde vara 

på plats för att få informationen av förskolan vilket gör att alla inte har möjlighet att ta del information. 

De två andra förskolorna hade inte möjlighet att ge samtliga vårdnadshavare information på sitt 

förstaspråk. Det innebär att det inte finns någon gemensam information kring förskolans verksamhet 

som samtliga vårdnadshavare kan ta del av. Något som exkluderar de vårdnadshavare som 

exempelvis arbetar på obekväma tider och inte kan vara på plats för att få informationen översatt. 

Med en komplementär hållning och ett interkulturellt arbetssätt skulle en förståelse för positionerna 
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finnas. Och den mångkulturella gruppen av vårdnadshavare skulle kunna få samma möjligheter 

genom just den skrivna samverkan.  
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8. Slutsatser 

 

Resultaten i denna studie kan ses som ett exempel i förskolors skriftliga kommunikation till 

vårdnadshavare, och med hänsyn till tidigare forskning i ämnet finns det anledning att tro att 

hembrev bland de svenska förskolorna är liknande. Resultaten visar att det nationella uppdraget 

inte genomsyrar det insamlade materialet då uppdraget inte överensstämmer med den traditionella 

kompensatoriska hållningen. En anledning kan vara att den skriftliga kommunikationen inte är 

lika prioriterad som övrig kommunikation till vårdnadshavare. Studiens resultat synliggör inte 

förskolornas samverkan i helhet men visar att breven har en pedagogisk funktion som förskolan 

bör ta i beaktning. Utifrån förutsättningen att den skrivna kommunikationen är den information 

som har möjlighet att delges till samtliga föräldrar, följs inte jämlikhetsuppdraget. Risken med att 

inte uppmärksamma och problematisera hur vi formulerar oss är att etnocentriska perspektiv 

reproduceras vilket i sin tur inte är gynnande för det enskilda barnets lärande (Lahdenperä 2004). 

Dock ska hela verksamheten genomsyras av uppdraget vilket innebär att förskolan behöver 

problematisera sina formuleringar i hembreven för att undvika den etnocentriska framtoningen 

som är bristfällig i relation till ett interkulturellt samhälle.  
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9. Vidare forskning  

 
Vidare forskning som bygger på denna studies resultat skulle kunna vara att följa vårdnadshavare 

under det året deras barn skolas in på förskolan för att se hur samverkan framställs och formuleras i 

olika förskolor från start. Detta skulle involvera dokumentanalyser men även intervjuer och 

observationer.  

 

En intressant studie skulle även vara att intervjua pedagoger och förskolechefer hur de resonerar kring 

vårdnadshavares möjlighet att få insyn i verksamheten utifrån språkförbistringar. Denna studie visade 

att vårdnadshavare utan gemensamt språk med förskolan inte hade möjlighet att ta del av 

informationen. Hur pedagoger och förskollärare förhåller sig till denna demokratiska problematik 

vore intressant att studera. 

 

Även en studie kring samverkan genom sociala medier vore intressant, för att undersöka likheter och 

skillnader i relation till resultaten i denna studie. Det vore intressant att se vilken typ av samverkan 

som möjliggörs för vårdnadshavare genom sociala medier då det är en relativt ny 

kommunikationskanal till skillnad från det traditionella hembrevet.  
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