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Abstract 

Hashtag #förskola – A qualitative study of using social media to improve parental 

interaction in preschool 

The purpose with this examination is to interpret and analyze interviews with a few chosen 

teachers and parents to find out what they think about using Instagram in preschool. My 

purpose of my study is also to see how preschools can improve parental interaction by using 

social media in their daily occupation. 

My questions for this study are: 

 How can you use social media in preschool and what is the purpose with this? 

 What does a few teachers thinking about using Instagram in preschool? 

 What does a few parents thinking about using Instagram in preschool? 

 Could it be any problems with the using of Instagram in preschool? 

 What kind of material is published on a few chosen preschools Instagram account?  

To get answers to my questions, I have made qualitative interviews with three teachers and 

three parents. As a complement to my interviews, I have made an observation and description 

what preschools publish on their Instagram account. I have featured some research about 

parental interaction and the meaning of that. I have also presented some literature about social 

media. The result of my study shows that my informants are very positive to use Instagram as 

a parental connection in preschool. The teachers think it’s an easy implement to share daily 

activities with the parents and the parents think they get to know better what their children are 

doing at daily basis.  
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1. Inledning  
 

Jag har valt att skriva min studie om föräldrasamverkan då jag anser att det är en viktig faktor 

för att verksamheten ska vara väl fungerande. Föräldrar spelar en viktig roll i förskolan och 

jag tror att förskolor som har ett gott samarbete och en nära kontakt med föräldrar har mycket 

att vinna.  

För ett utökat samarbete med föräldrar måste givetvis föräldrarna kunna ta del av det som 

händer i förskolan, hur verksamheten är utformad och vad deras barn får uppleva under deras 

tid i förskolan. 

Eftersom användandet av sociala medier har ökat storartat de senaste åren kan det vara ett bra 

komplement för förskolorna att använda sig av sociala medier som informationskanal för att 

skapa en ytterligare samverkan mellan förskola och hemmet. 

I den här studien kommer jag undersöka hur pedagoger och föräldrar ser på användandet av 

Instagram i förskolan. Instagram är en applikation för smarta telefoner och läsplattor, där man 

delar med sig av bilder till sina följare. Jag kommer att ge en mer ingående beskrivning av 

Instagram under avsnittet centrala begrepp längre fram i uppsatsen.  

Idén till min uppsats fick jag för att jag arbetar på en förskola som använder sig av Instagram 

som en kanal för att delge förskolans verksamhet. Eftersom detta är ett väldigt nymodigt 

verktyg inom förskolan ville jag titta närmare på vad det finns för uppfattningar när det gäller 

detta ämne. 

 

 1.1 Bakgrund 

 

På Lärarnas Nyheter (www.lararnasnyheter.se) skriver Maria Nöjd i artikeln 

Föräldrakontakter – Svårt men viktigt att det alltid har varit viktigt med en god relation 

mellan förskola och familj för att både barnen och föräldrarna ska känna sig trygga och trivas 

på förskolan. Den goda relationen har även stor betydelse för att verksamheten ska bli så bra 

som möjligt. Nöjd (2010) tar också upp hur ambitionerna kring föräldrakontakten vreds ett 

snäpp längre år 1998 då läroplanen för förskolan kom till. Det blev då fastställt att det är 
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förskolans ansvar att se till att relationen mellan förskola och hem fungerar samt vad föräldrar 

har för rättigheter till inflytande, information och insyn i förskolans verksamhet (Nöjd, 2010).  

 

 Föräldrasamverkan i förskolan enligt läroplanen 

Föräldrar är en viktig del av förskolan och vi måste värna om ett bra samarbete mellan 

förskola och hem. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står det: 

”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.” 

För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i vad som händer på förskolan anser jag att 

föräldrarna måste i största möjliga mån kunna ta del av verksamheten som pågår. 

 

Bakgrund - sociala medier 

Begreppet ”sociala medier” introducerades under 2000-talets första tio år som ett 

samlingsnamn för bloggar, Facebook och diverse mikrobloggar, som kom att få en allt större 

uppmärksamhet i människors vardag. Drivkraften bakom sociala medier är enligt Åblad 

(2011) viljan och möjligheten att oberoende av tid och rum kunna skapa och bibehålla 

relationer med varandra (Åblad, Lovisa i Nilsson, 2011).   

Åblad (2011) beskriver att de mänskliga relationerna inom sociala medier är lika verkliga och 

viktiga som i det verkliga livet. Inom webbaserade nätverk där miljontals människor lägger 

mycket tid av sitt liv sker ett digitalt relationsskapande genom att skapa nya kontakter och 

nätverk liksom återknyta band till gamla bekantskaper (Lovisa Åblad i Nilsson, 2011).  

Jag kommer att berätta mer om sociala medier senare i texten. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

 

Syftet med den här studien är att tolka och analysera intervjuer med utvalda pedagoger och 

föräldrar för att ta reda på hur de ställer sig till användandet av Instagram på förskolan. 

Genom min studie vill jag också belysa hur förskolor kan använda sig av sociala medier som 

en del av samverkan mellan förskolan och föräldrar. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

De frågeställningar jag vill besvara genom den här studien är: 

 Hur kan förskolor använda sig av sociala medier och vad är syftet med detta? 

 Hur ser några utvalda pedagoger på användandet av Instagram i förskolan? 

 Hur ser några utvalda föräldrar på användandet av Instagram i förskolan? 

 Vilka eventuella problem kan finnas med användandet av Instagram i förskolan? 

 Vilken typ av material publicerar några utvalda förskolor på Instagram? 
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3. Teorier och centrala begrepp 
 

3.1. Sociokulturellt perspektiv som teoretisk ram 

 

En av grundtankarna inom det sociokulturella perspektivet är att det är genom kontakt som 

sociokulturella resurser formas och förs sedan vidare genom kommunikation. Termerna 

redskap och verktyg har en speciell betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. Redskap och 

verktyg betyder de många olika resurser som vi har tillgång till för att förstå vår omvärld och 

agera i den (Säljö, 2000).  

Säljö (2000) beskriver hur vi skapat en kultur som innehåller hjälpmedel som vi tidigare 

aldrig ens kunde föreställa oss. Här kan vi se Instagram som ett nytt verktyg för att förmedla 

verksamheten till föräldrarna. 

Olga Dysthe beskriver det sociokulturella perspektivet enligt Lev. S Vygotskijs 

inlärningsteori. Hon menar att inlärning sker genom deltagande och genom ett samspel hos 

deltagarna där språk och kommunikation är två grundläggande aspekter i lärprocesserna. 

Lärande är mycket mer än vad som sker i elevens huvud. Balansen mellan det individuella 

och den sociala omgivningen har en stor betydelse för läromiljön. Enligt Vygotskij startar 

lärandet som en social aktivitet i den intellektuella miljö där barnet växer upp (Dysthe, 2003). 

 

3.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 

 

Enligt Bronfenbrenners teori har individens samspel med sin omgivning en viktig betydelse 

för barnets utveckling. Bronfenbrenner delar in barnets omgivning i olika nivåer, mikronivå, 

mesonivå, exonivå och makronivå. Mikronivån består av de miljöer som individen direkt 

ingår i, d.v.s familjen, förskola/skola, kamratgruppen och grannskap. Dessa olika 

mikrosystem samspelar med varandra och bildar ett nätverk av relationer. När man analyserar 

en av dessa komponenter analyserar man på mikronivå. Om man studerar flera av dessa 

närmiljöer samtidigt studerar man på mesonivån - för att se samspelet mellan dessa 

komponenter (Imsen, 2000).  
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Exonivån omfattar samhällskonstellationer som 

barnet inte direkt är inblandat i, men som ändå 

påverkar barnet. Föräldrarnas arbete är ett exempel 

på vad som ingår i denna nivå (Immsen, 2000). 

Makronivån omfattas av institutioner på 

samhällsnivå, t.ex. det ekonomiska systemet, 

utbildningssystemet, social- och hälsovård, 

rättsväsende och politiska system (Immsen, 2000). 

De här relationerna har alla påverkan på barnets 

utveckling och kan enligt Bronfenbrenners teori 

inte särskiljas, det är därför viktigt att det skapas 

länkar mellan mikrosystemen emellan. 

I den här studien kommer jag fokusera på 

mesonivån, för att titta på vad sociala medier kan ha för betydelser när det gäller kontakten 

mellan förskola och föräldrar. 

 

3.3 Hermeneutiskt synsätt 

 

Begreppet hermeneutik kommer från grekiskans hermeneuein och betyder ”tolka” eller 

”uttolka”. Hermeneutiken handlar om en sammansättning av teorier, tolkning och förståelse. 

Hans-Georg Gadamer är den man som anses vara hermeneutikens teoretiker (Thomassen, 

2007). 

Hermeneutiken skiljer sig från det positivistiska synsättet. Inom positivism ansåg man att bara 

naturvetenskaplig forskning skulle klassas som forskning. För att inte påverka resultatet skulle 

forskaren ”stå utanför”. Med det menar man att forskaren inte skulle ta med egna erfarenheter 

eller värderingar i sin forskning, man kallar att man sätter forskaren inom parantes. Den 

uppfattningen skiljer sig från hermeneutiken och Gadamers uppfattning. Han hävdar att vi alla 

bär på en omedveten förförståelse, också kallat fördomar. Med fördomar menas inte den 

negativa klang som ordet har idag, utan Gadamer beskriver det som att det är våra fördomar 

som gör det möjligt för oss att förstå något (Thomassen, 2007). 

Figur 16.1. Bronfenbrenners ekologiska 

miljömodell (anpassad efter Andersson 

1980, s.27). 
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I den här studien kommer jag använda mig av den hermeneutiska forskningsmetoden genom 

att försöka tolka och förstå mitt empiriska material. Jag kan däremot omöjligt vara helt 

objektiv, eftersom jag som forskare tolkar och förstår mitt material utifrån mina egna 

erfarenheter, det som Gadamer kallar fördomar. 

För att ni som läsare lättare ska kunna förstå och tolka min text kommer jag nu förklara några 

av de centrala begrepp som används i den här studien. 

 

3.3 Centrala begrepp 

 

Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler som tillåter användare 

att kommunicera med varandra genom exempelvis bild, text och ljud. Sociala medier bygger 

på ett innehåll som produceras av användarna till skillnad från massmedier där en 

professionell organisation processar innehållet (Nationalencyklopedin, 

http://ne.se/lang/sociala-medier 2013-10-25). 

Exempel på sociala medier är internetforum, bloggar, webbaserade fotodagböcker, 

chattprogram m.m. Sociala medier används för socialt umgänge, marknadsföring, 

organisering, nyhetsförmedling, kulturutbyte och underhållning genom en kombination av 

teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll (Nationalencyklopedin, 

http://ne.se/lang/sociala-medier 2013-10-25). 

 

IKT 

Jag vill berätta vad IKT står för, eftersom jag använder mig av det begreppet i mitt empiriska 

material. Begreppet IKT står för information- och kommunikationsteknik och används ofta 

synonymt med informationsteknik (IT). Båda begreppen är samlingsbegrepp av teknik för 

insamling, bearbetning, lagring och återfinnande. IKT inkluderar även uttryckligen 

kommunikationskomponenten som innefattar kommunikation av data, bild, text och tal 

(Kvarnström, 2004). Jag tänker mig att Instagram är en del av IKT-arbetet i förskolan. 

http://ne.se/lang/sociala-medier%202013-10-25
http://ne.se/lang/sociala-medier%202013-10-25
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 Instagram 

Jag har valt att fokusera på användandet av Instagram som social mediekanal i min studie. 

Instagram är en applikation som finns för både operativsystemet Android och för Apples 

mobila enheter. 

Applikationen fungerar så att man skapar en användare som sedan andra Instagramanvändare 

kan ”följa”. Som användare kan man dela bilder, videor och text. Text kan dock endast 

publiceras tillhörande en bild, eller att bilden i sig innehåller text. 

Som följare ser man då alla inlägg som de man följer lägger upp och man kan ”gilla” och 

kommentera innehållet. 

Hashtag 

Jag kommer inte prata så mycket om hashtaggar i den här studien, men eftersom jag valde att 

namnge studien Hashtag #förskola vill jag ändå berätta vad en hashtag är. 

Hashtag (#) började användas på mikrobloggen Twitter redan 2007. Ordet kommer från #-

tecknet som på engelska kallas ”hash” och ordet ”tag” som betyder etikett (Wikipedia, 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Taggning, 2013-11-08).  

Hashtaggar används för att sätta etikett på sitt inlägg. Hashtaggarna är sedan sökbara, söker 

man på t.ex. #förskola på Instagram får man upp alla bilder som har hashtaggats med det 

ordet. De går att använda sig av precis vilka hashtaggar man vill, endast fantasin sätter 

gränser. Exempel på användbara hashtaggar inom förskolan kan vara #utepedagogik #pyssel 

#genus #språkaiförskolan o.s.v 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Taggning
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4. Tidigare forskning  
 

Här kommer jag presentera forskning gällande föräldrasamverkan i förskola/skola. Sedan 

kommer jag även att ta upp litteratur som rör sociala medier för att ni som läsare lättare ska 

förstå vad sociala medier kan tillföra en verksamhet. 

 

4.1 Föräldrasamverkan i förskola/skola 

 

Lars Eriksson har skrivit en doktorsavhandling där han problematiserar relationen mellan 

föräldrar och skola. Han skriver om att den allmänna föreställningen bygger på att det är 

viktigt med föräldrainflytande i skolan och att det ligger nära till hands att uttrycka att 

föräldrar inte har tillräckligt stort inflytande. Detta är dock inte hans utgångspunkt i 

avhandlingen, utan han fokuserar på vad föräldrarelationen kan innebära (Eriksson, 2004). 

När det handlar om relationen mellan föräldrar och skola talar Eriksson (2004) om fyra olika 

principer. Jag kommer presentera de olika principerna här nedan.  

Inom partnerskapsprincipen uppmärksammans en nära samverkan mellan förälder och skola 

och tyngdpunkten ligger på ett gemensamt ansvar för barnets utveckling mellan hem och 

skola. 

Brukarinflytandeprincipen handlar om beslutande organ och om föräldrars deltagande inom 

skolorganisationen. Denna princip innefattar alltså organisationer då föräldrar kunnat väljas 

som styrelserepresentanter för en enskild skolenhet. 

Valfrihetsprincipen innebär att föräldrar kan välja skola för sina barn och därmed har 

föräldrarna rätt att bestämma över sitt eget barns utbildning. 

Isärhållandets princip betonar olikheterna mellan hem och skola. Här uppmärksammar man 

gränserna mellan skolans sfär och hemmets sfär och betydelsen av dessa, samt skillnaderna 

mellan hem - skola och förälder – lärare (Eriksson, 2004). 
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I den här studien kommer jag att fokusera på partnerskapsprincipen, eftersom sociala medier i 

förskolan kan användas för att skapa ett bredare samarbete (partnerskap) mellan förskola och 

föräldrar. 

Eriksson (2004) skriver om hur diskussionen om partnership (det engelska begreppet för 

partnerskap) lanserats internationellt på en bred front. Ambitionen är att göra lärare och 

föräldrar till partners. Eriksson (2004) menar att partnerskapstanken har blivit ett mer 

eftersträvansvärt och attraktivt ideal för många när det gäller hur den goda relationen mellan 

skolan och hemmet ska ta form. 

 

Coleman-rapporten 

Eriksson (2004) nämner en rapport som kallas Coleman-rapporten som är en engelsk studie 

som fått stor internationell uppmärksamhet. Studien blev en viktig del för den engelska 

utbildningspolitiken. I rapporten undersöktes huruvida skolor hade ojämlika resurser. 

Förhoppningen var att undersökningen skulle visa att ojämlika förhållanden i skolorna kunde 

förklara olikheterna när det gäller skolprestationerna. Coleman fann däremot inga märkbara 

skillnader mellan skolor, utan fördelningen av resurser var så gott som likvärdig. Elevernas 

ojämlika skolprestationer kunde alltså inte förklaras genom en ojämlik resursfördelning 

(Eriksson, 2004) 

Colemans egen tolkning för att förklara skillnader i elevers skolprestationer var att 

”familjebakgrund” var en mer betydande faktor än ”skolkaraktäristika”. Coleman 

konstaterade att det inte var frågan om att det var materiella och ekonomiska resurser till 

skolorna som påverkade elevers ojämlika skolprestationer. Detta ledde till att det gjordes 

många tolkningar av hans slutsatser. Colemans uppmärksamhet på familjebakgrundens 

betydelse för elevernas skolprestationer fick betydande konsekvenser inom politiken och det 

utvecklades ett kompensatoriskt program i USA för att åstadkomma en större jämlikhet 

mellan elever (Eriksson, 2004). 

Under mitten av 1960-talet påbörjades det mest kända programmet ”Head Start” som var 

tänkt att kompensera yngre barn från materiellt och intellektuellt missgynnande hem. Ett 

annat liknande program som kallades ”Follow Trough” vände sig till föräldrar med barn i 

skolåldern. Grunden till denna politik var två principer: 
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… one was to provide additional help to those children deemed to be from poor 

home circumstances, and the other was to achieve ’maximum feasible 

participation’ (David 1993, s 48 i Eriksson 2004, s.82)  

Ingredienserna i programmet för att nå ”mest möjliga deltagande” var att mobilisera och 

stimulera de lokala organisationernas insatser för skolan med en tydlig inriktning mot 

föräldrars deltagande (Eriksson, 2004).   

 

Plowdenrapporten 

I en omfattande studie som kallas Plowdenrapporten som genomfördes i England 1997 

behandlas bland annat föräldrars inställning och engagemang till deras barns skolarbete. 

Undersökningen i Plowdenrapporten genomfördes i det som då var motsvarigheten till svensk 

förskola samt låg- och mellanstadiet i skolan. I rapporten konstaterades att barnens 

studieresultat påverkades positivt av föräldrars engagemang i skolarbetet. En viktig notis är att 

föräldrarna inte nödvändigtvis behövde vara positiva till innehållet i förskolan/skolan, utan 

det viktiga var att föräldrarna engagerade sig i verksamheten (Johansson & Wahlberg Orving, 

1993). 

I Plowdenrapporten betonade man vikten av att föräldrar skulle få möjlighet till att förstå sig 

på skolan. Man ville att kommunikationen mellan hem och skola skulle bli bättre. I detta 

partnerskapsliknande tänkande får synen på föräldrarnas roll i förhållande till skolan delvis en 

ny inriktning. Föräldrarna ska ses som potentiella och pedagogiska resurser under barnens 

skolgång, men det är skolans uppgift att engagera föräldrarna i syftet att de som individer ska 

stötta skolan och dess värden (Eriksson, 2004). Även Schaefer (1969) konstaterade i sin 

forskning att barn som hade ointresserade föräldrar nådde färre positiva resultat och menade 

att elevernas föräldraengagemang i skolan hade en större betydelse för barnens intellektuella 

prestationer än skolans kvalité i sig. 

 

Samarbete mellan hem och skola 

I Johansson & Wahlberg Orvings (1993) doktorsavhandling redovisas en undersökning av 

föräldrasamarbete på lågstadiet och även där påtalas vikten av ett gott samarbete mellan lärare 
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och föräldrar. Syftet med deras undersökning var att få kunskaper gällande samarbete mellan 

hem och skola. , samt inventera och beskriva olika samarbetsformer. I undersökningen 

tillämpades både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. I undersökningen ingick både 

elever, lärare och föräldrar som informanter.  

Jag kommer inte att presentera hela resultatet av Johansson och Wahlberg Orvings 

forskningsresultat, istället har jag valt ut en del av resultaten som jag anser vara relevanta för 

min studie. I resultatet om föräldrarna tyckte att den nuvarande kontakten mellan hem och 

skola var tillfredsställande svarade 43 % av föräldrarna nej (Johansson & Wahlberg Orving, 

1993) Föräldrarna uppgav i undersökningen att de önskade en öppnare skola, gemensamma 

aktiviteter, fler enskilda samtal och åhörardagar samt ett större deltagande och inflytande i 

skolans arbete. Hälften av eleverna i undersökningen uppgav att de tyckte att det pratades för 

lite om samarbete och hänsyn i skolan. Vad det gäller åhörardagarna så uppger bara en tiondel 

av eleverna att föräldrarna alltid deltar dessa dagar, medan mer än hälften av föräldrarna 

uppger att de alltid deltar på åhörardagarna. Dock visar undersökningen också att det är 

mammorna som är mest delaktiga i deras barns skolgång och att det är endast ett fåtal av 

papporna som är reellt engagerade i skolans verksamhet, detta gällde alla klasser som deltog i 

undersökningen (Johansson & Wahlberg Orving, 1993) 

Av egen erfarenhet som både förälder och pedagog upplever jag att samma problematik finns 

i förskolan, att det är mammorna som har den största insynen och engagemanget i förskolan. 

Här kan jag se en fördel med att använda sig av sociala medier för att utöka kontakten med 

båda föräldrarna. Detta är dock inget jag kommer fokusera på i min studie, men värt att 

nämna. 
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4.2 Litteratur om sociala medier 

Förlängning av kommunikationsinsatser 

Bilden till höger är tagen ur Stakston (2011) och 

visar hur man genom sociala medier kan förlänga 

topparna av uppmärksamhet och arbetsinsatser. 

Den övre figuren på bilden visar 

kommunikationsinsatsen under en aktivitet utan 

användning av sociala medier. Arbetsinsatsen ökar 

sakta men säkert inför en aktivitet och det interna 

engagemanget riktas åt samma håll. Med 

förhoppning om att omvärlden ska lägga märke till 

organisationen och dess frågor för en tid. I bästa 

fall blir det full uppmärksamhet, men sedan pustar 

man ut och omvärldens intresse svalnar. 

Medvetenheten om organisationen minskar och 

internt laddar man för nästa uppmärksamhetstopp (Stakston, 2011). 

Genom användandet av sociala medier menar Stakston (2011) att aktivitetstopparna kan 

förlängas (se nedre figuren på bilden). Redan innan själva toppen av aktiviteten kan man 

bygga förväntan genom att berätta om arbetet inför händelsen, så kallade teasers. På så sätt 

skapas det sociala objekt innan själva toppen av uppmärksamhet sker. För personer som är 

intresserade av händelsen ges ett större incitament att prata om händelsen och referera till den 

i efterhand, såväl online som offline. Genom tekniken kan vi arbeta med kunskapsöverföring 

på ett helt nytt sätt eftersom samtalen efteråt lever vidare hos andra (Stakston, 2011). 

 

Sociala medier som marknadsföring 

Även som förskola finns viljan att profilera sig. I min undersökning påtalar en av mina 

informanter hur hon önskar höja statusen på förskolan och förskolläraryrket. Hon menar att 

sociala medier kan användas för att sprida kunskapen inom förskolan samt visa att det bedrivs 

en pedagogisk verksamhet i förskolan. Därför har jag valt att ta upp litteratur om vad sociala 

medier kan tillföra ur marknadsföringssynpunkt. 
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 Fredrik Lundqvist och Johan Lundin har gjort en studie om hur företag kan använda sociala 

medier som marknadsföring. De skriver att sociala medier inte enbart är renodlade 

reklamkanaler, de används även till stor del för att stärka relationer och bygga förtroende 

mellan företag och individ, så kallade kommunikationskanaler (Lundqvist, F och Lundin, L i 

Nilsson, 2011). 

De två nyckelaspekterna bakom varför man väljer att använda sociala medier är dialog och 

viljan att synas. Vad det gäller viljan att synas så är detta inget nytt för företag, de syns redan i 

bl.a. tidningar och teve, så kallade traditionella medier, och de sociala medierna blir endast 

ytterligare en kanal för samma ändamål. Det som däremot inte kan åstadkommas i de 

traditionella medierna är dialogen. De sociala medierna gör det möjligt för företagen att 

interagera och kommunicera med kunder på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Alla åtta 

företagen som deltog i studien var positiva till användningen av sociala medier och menar att 

ansiktet utåt är en viktig del i företagens marknadsföring (Lundqvist, F och Lundin, L i 

Nilsson, 2011). 

 

5. Material och metod 
 

5.1. Kvalitativ och kvantitativ forskning 

 

I den kvalitativa forskningsmetoden använder man sig oftast av intervjuer och/eller 

observationer som verktyg. Den kvalitativa forskningen anses vara beskrivande, icke-

experimentell och med tyngdpunkt på den kvalitativa processen (Kullberg, 2004). 

Den kvantitativa forskningsmetoden ses till skillnad från den kvalitativa som experimentell, 

där man studerar orsak-verkan-relationer. Man delar in undersökningspersonerna i en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp för att kunna avgöra vad som är orsak och verkan. I 

den kvantitativa undersökningen används ofta siffror som resultat (Kullberg, 2004). 

 

 



14 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

 

I den här studien kommer jag enbart använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden 

eftersom mitt syfte med undersökningen är att tolka och analysera intervjuer för att få insikt 

om fenomen som rör personers sociala verklighet (Dalen, 2007). 

Jag började med att sammanställa två olika intervjuguider, en för pedagogerna och en för 

föräldrarna. Innehållet i en intervjuguide ska täcka centrala teman och innehålla frågor 

gällande de viktigaste områdena i studien. De inledande frågorna i intervjuguiden bör vara 

utformade så att informanten mår bra och kan känna sig avslappnad. Sedan kan frågorna 

fokuseras mer mot det centrala temat (Dalen, 2007). 

Jag valde därför att inleda mina intervjuguider med allmänna frågor om informanten, för att 

lätta upp stämningen på intervjun. 

För att behålla den objektiva aspekten försöker jag använda mig av frågor som inte är allt för 

långa eller ledande frågor där svaret man är ute efter lyser igenom (Patel & Davidson, 2011). 

Eftersom jag arbetar på en förskola som använder sig av Instagram valde jag ut pedagoger och 

föräldrar på just den förskolan. Detta gör att jag redan har en viss förförståelse gällande 

ämnet, men jag har försökt att vara objektiv i största möjliga mån och mina informanter 

kommer från andra avdelningar än den jag själv arbetar på. 

Innan genomförandet av intervjuerna valde jag att i förväg lämna ut intervjufrågorna så att 

informanterna hade tid att fundera igenom frågorna och även slippa den nervositet som kan 

uppstå om man inte vet vilka frågor som skall tas upp. 

Vid intervjuerna tog jag upp alla frågor i den ordning intervjuguiden visar och valde att endast 

använda mig av anteckningar under intervjuerna. Anledningen till att jag valde att inte spela 

in intervjuerna var att det kan göra intervjun mer ”spänd” och skapa nervositet hos 

informanterna. 

För att ni som läsare ska få en större förståelse av hur Instagram används på förskolorna 

kommer jag börja min resultat- och analysdel med en observation och beskrivning av vad fyra 

olika förskolor publicerar för material på sina Instagramkonton. Detta blir ett komplement till 

min huvudsakliga undersökning. 
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5.3 Etiska forskningsprinciper 

 

I mitt arbete har jag tagit hänsyn till de rådande forskningsetiska principerna, som består av: 

Informationskravet 

De som deltar i studien har informerats av syftet med arbetet, mitt tillvägagångssätt och hur 

resultaten kommer att användas och presenteras. Informanterna har också meddelats om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst (Stukát, 

2005). Jag valde att muntligt berätta om de fyra etiska forskningsprinciperna vid 

intervjutillfällena. 

Samtyckeskravet 

Om deltagare i studien är under 15 år och undersökningen kan tolkas som etiskt känslig, 

behövs samtycke från förälder/vårdnadshavare. Om undersökningen inte innefattar privata 

frågor och inte kan upplevas som etiskt känslig kan samtycke inhämtas från barnets 

företrädare, till exempel läraren. Trots samtycke från förälder/företrädare gäller givetvis 

informationskravets riktlinjer genom deltagandet, informanten kan alltså avbryta sitt 

deltagande när som helst (Stukát, 2005). 

I mitt arbete kommer jag dock inte intervjua någon under 15 år. 

Konfidentialitetskravet 

Alla uppgifter som lämnas ska behandlas konfidentiellt och privat data som kan identifiera 

informanten ska inte publiceras i arbetet. Information om identifierbara personer ska förvaras 

på ett sådant sätt att informanterna inte kan identifieras av utomstående. Om forskningen 

innehåller etiskt känsliga avsnitt bör forskaren låta uppgiftlämnaren ta del av dessa innan den 

publiceras (Stukát, 2005). 

Nyttjandekravet 

Informationen som samlats in får endast användas för forskningsändamål och får inte 

användas i andra icke-vetenskapliga syften eller utnyttjas för kommersiellt bruk. 

Informationen som ingår i forskningsrapporten är däremot tillgänglig för tidningsartiklar, 

läroböcker m.m. (Stukát, 2005). 
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6. Analys och resultatredovisning 
 

Jag kommer börja med att presentera en observation av vad fyra olika förskolor publicerat på 

sina Instagramsidor och beskriva innehållet på deras sidor. Jag vill dock påpeka att den här 

sammanfattningen inte är huvudsyftet i min undersökning. Det är komplement till mina 

intervjuer för att ni som läsare ska få en större inblick i vilken typ av material som delges på 

Instagram. 

För att se hur mycket förskolorna använder sig av Instagram har jag tagit reda på hur många 

publiceringar som gjorts under den senaste veckan. Antalet inlägg på de fyra förskolorna var 

4, 8, 11 och 15 stycken under en veckas tid. Det betyder att förskolorna generellt sett 

publicerar någonting dagligen. 

Vad publiceras på Instagram? 

Materialet som publiceras på dessa fyra förskolors Instagramskonton är väldigt varierande. 

Det är allt ifrån pyssel, byggnationer, djur, natur, estetiska alster, barns utforskande m.m. Det 

kan vara vardagliga situationer såväl som planerade aktiviteter. 

Här kommer jag visa några exempel på publiceringar: (Bilderna kommer från samma 

förskola, som jag fått tillstånd av att visa bilderna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En bild av en monstertruck som 

ett barn ritat på en iPad. 

Barnen arbetar med 

mönsterpassning 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När jag går igenom materialet som publicerats på de fyra olika förskolornas Instagramkonton 

kan jag se att man gärna visar skapande i verksamheten. Det är många bilder på målningar 

och pyssel överlag från alla fyra förskolor, en del av dessa aktiviteter kan vara arrangerade 

aktiviteter av pedagogerna. Medan en del bilder ger intryck av att vara på barnens egna 

initiativ. Ett annat exempel på bilder med arrangerade aktiviteter kan vara utflyktsbilder och 

bilder från diverse temadagar. Det finns också flera bilder som visar hur man arbetar med 

matematik i förskolan, t.ex. bilden här ovan där barnen tränar på mönsterpassning. Det finns 

även bilder på hur barnen utforskar mängd och antal, t.ex. Hur många kompisar får plats i en 

låda? 

Bilder på byggnationer är också vanligt förekommande, t.ex. torn av kaplastavar och slott av 

träklossar, dessa bilder kan tänkas vara tagna från den fria leken, där barnen själva konstruerat 

och lekt med egen fantasi. 

Skillnaden jag kan se mellan de olika förskolorna är att de återspeglar verkligheten på olika 

sätt. På en av förskolorna känns bilderna mer ”fina” och de flesta bilderna är väldigt 

färgglada. Jag ställer mig frågan om det är så det ser ut i verkligheten? Jag får en känsla av 

konstruktion när jag tittar på en del av bilderna.  

Barncitat: ”Titta på vattnet! 

Jag har gjort ett hål så det kan 

rinna igenom” 

 

Kottar blir konst. 
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På de andra förskolorna är bilderna mer blandande och återspeglar verksamheten på en 

förskola på ett verklighetstroget sätt. Bilderna visar många olika situationer som man ofta 

stöter på i förskolans vardag. 

 

6.1 Sammanställning av intervjuerna med pedagoger 

 

I min analys och resultatredovisning använder jag mig av fingerade namn i enlighet med de 

etiska forskningsprinciperna. 

Intervju med pedagog 1 på förskola 1. 

Jag träffar Lena som har arbetat heltid som förskollärare i snart ett år. Hon berättar att hennes 

första tanke när hon fick reda på att förskolan skaffat Instagram var väldigt positiv, men var 

lite orolig över vad det kunde ge för reaktion hos föräldrar. Hon kan däremot inte riktigt sätta 

ord på vad hon menar för reaktioner, men att det är väldigt nytt och ovant att förskolor 

använder sig av sociala medier och att förändringar ofta medför både positiva och negativa 

reaktioner. 

Hon berättar att syftet med att de använder Instagram är att ge föräldrarna en större inblick i 

deras barns vardag och i förskolans verksamhet. Genom att dela med sig av bilder kan vi 

sprida vad som händer i förskolan, det kan vara allt ifrån omfattande projekt till små 

vardagliga spontana händelser eller citat med kloka ord från barnen. Hon menar att det inte 

nödvändigtvis behöver vara stora välplanerade projekt som publiceras, syftet med Instagram 

är att delge vad som händer här och nu och visa att även vardagliga ting kan vara betydande 

lärprocesser. 

På frågan hur de använder sig av Instagram svarar hon att det är två pedagoger på förskolan 

som har ansvaret för Instagramkontot och endast de två kan publicera innehållet på Instagram, 

så när man vill lägga ut något på Instagram mailar eller mms:ar man innehållet till någon av 

de ansvariga för publicering. Detta gör hon enklast via förskolans iPad eller sin egen 

mobiltelefon. Hon berättar också att de är väldigt noga med att fokusera på verksamheten och 

inga bilder på ansikten läggs upp, då det inte är barnen som ska profileras på Instagram, det är 

vad barnen GÖR som ska visas. Händer, fötter och dylikt kan dock vara med på bild. 

Anledningen till att inga ansikten ska vara med på bild är för att skydda barnens identitet. 
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Förskolan skulle också behöva tillstånd från föräldrarna för att få lägga ut bilder på barnen. 

Det skulle även vara omständigt att hålla reda på vilka barn som fick publiceras.  

Lena tycker att det är en fördel att man på ett väldigt enkelt sätt kan ge föräldrar möjlighet att 

ta del av verksamheten. Hon berättar också att det inte alls är tidskrävande att publicera 

material på Instagram. 

Lena har inte fått så mycket feedback från föräldrarna gällande Instagram, men när det 

kommit upp har det bara varit positiva reaktioner och ibland har hon diskuterat något som 

lagts upp med föräldrar till barnen som var delaktiga. T.ex att man berättar för föräldern att 

dennes barn var delaktig i det här. Ibland har föräldern sett bilden och förstår vad man menar, 

eller så blir svaret ”Jamen, då ska jag gå in och titta”. 

En nackdel som Lena kan se med användandet av Instagram är att man ska tänka på att inte 

alla föräldrar tar del av materialet, så man får inte se Instagram som ett alternativ till annan 

föräldrasamverkan eller pedagogisk dokumentation, utan mer som ett extramaterial. I alla fall 

så som det ser ut i dagsläget, hon tänker sig dock att man i framtiden säkert kan använda sig 

av sociala medier i större utsträckning. 

Lena berättar hur hon tycker att Instagram skapat en större delaktighet pedagoger emellan, 

hon berättar att förskolan hon arbetar på är ganska stor och fördelad på åtta olika avdelningar. 

Genom Instagram kan hon nu enklare ta del av vad som händer på de andra avdelningarna, 

vilket hon tycker skapar inspiration och dialoger mellan pedagogerna. 

Överlag är Lena positiv till användandet av Instagram och rekommenderar fler förskolor att 

skapa ett Instagramkonto. Hon tillägger också att det är intressant som pedagog att följa andra 

förskolor på Instagram. Genom att ta del av vad andra förskolor publicerar på sina 

Instagramkonton, får hon en inblick i hur andra förskolor arbetar och kan även på så vis få 

inspiration till sin egen verksamhet.  

 

Intervju med pedagog 2, förskola 1: 

Jag intervjuar Maria som har arbetat i förskola i 16 år, varav 15 år som förskollärare. Maria 

berättar att hon har ett stort intresse för IKT och redan för 15 år sedan skrev hon sitt 

examensarbete om datoranvändning för barn.  
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Maria deltar i ett nätverk kring IKT i förskolan som rör bl.a. användandet av iPad och 

utvecklingsfrågor inom förskolan. Det var Maria själv som var drivande för att den aktuella 

förskolan skulle skaffa ett Instagram-konto och det är hon själv plus en pedagog till som är 

ansvariga för publiceringarna på kontot. 

Maria berättar att syftet med att använda sig av Instagram är att profilera sig och få ut bra 

information om vad vi faktiskt gör på förskolan, man säljer in ett koncept. Genom 

profileringen av förskolan menar Maria att hon vill att statusen på förskolan och 

förskolläraryrket ska höjas, att visa att det är inte bara barnpassning utan att vi fångar 

lärprocesser i vardagen hela tiden och att vi faktiskt gör meningsfulla saker. 

 Maria berättar att man genom Instagram kan visa det som sker här och nu, det behöver inte 

nödvändigtvis vara planerat. Ofta är det lärprocesser som dyker upp utifrån barnens initiativ, 

det gäller bara att ta tillvara på de tillfällena. Hon berättar också att hon använder Instagram 

till att reflektera kring bilderna tillsammans med barnen.   

Feedbacken från föräldrar har övergripande varit positiv. Maria berättar att det öppnas 

dialoger kring det som lagts ut på Instagram, både mellan förälder och pedagog samt mellan 

förälder och barn. Föräldrarna har berättat att barnen oftast inte självmant berättar vad de 

gjort, men då kan föräldrarna öppna en dialog med barnen om vad de sett på Instagram. 

Hon har dock fått några enstaka ifrågasättanden, en förälder som undrade över 

bildhanteringen, men det kunde ju lugnas snabbt eftersom förskolan inte lägger ut bilder på 

barnens ansikten. Sedan berättar Maria att några få i IKT-nätverket var skeptiska till 

Instagram, då de menade att det redan var så mycket datorer för barnen och att det här skulle 

ta tid från pedagogerna. Maria påpekar dock att det går supersnabbt att lägga upp något på 

Instagram, det är ingenting som tar tid från barngruppen, antingen kan hon lägga upp en bild 

själv på några sekunder eller så kan hon tillsammans med barnen välja bild och låta barnen 

vara delaktiga i publiceringen. 

På frågan om hon tror att det finns andra användbara sociala medier för förskolan svarar 

Maria att en Facebooksida vore det ultimata. Hon tror att vi har fler användare på facebook 

och man kan lägga ut text utan bilder samt att föräldrar själva kan posta inlägg på sidan.  

Maria vill också tillägga att det är viktigt att vi inte glömmer bort förskolans hemsida, det är 

en jättebra informationskanal för föräldrar. 
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På den slutgiltiga frågan om hon är för eller emot Instagram i förskolan och om man kan vara 

så kategoriskt för eller emot svarar hon att hon är självklart positiv till Instagram. Samtidigt 

tycker hon att man absolut kan vara för eller emot, eftersom Instagram inte är något en 

förskola måste ha. Det finns inget styrdokument eller något i läroplanen som säger att man 

ska använda sig av sociala medier på förskolan. Men hon själv är absolut för användandet av 

Instagram och andra informationskanaler i förskolan. 

 

Intervju med pedagog 3 

Jag har valt att kalla den tredje pedagogen för Madeleine.  

Madeleine har jobbat på förskola i 25 år och utbildade sig till förskollärare för 22 år sedan. 

Hon har inte så stor erfarenhet av IKT i förskolan. Hon har bara använt datorer till att göra 

dokumentationer och skriva verksamhetsbrev. För cirka tre år sedan gick Madeleine en 

datorkurs på två delar. Del ett innefattade att behärska programmet Mircrosoft Word och del 

två gick ut på att göra en presentation i PowerPoint. För cirka en månad sedan har Madeleine 

börjat använda sig av iPad på jobbet. Hon har använt olika appar tillsammans med barnen och 

även använt iPaden som dokumentationsverktyg (tagit bilder och filmer). 

När hon fick höra att förskolan skulle använda sig av Instagram blev hennes första reaktion: 

”Oj!” Hon berättar att hon inte visste så mycket, varken hur det skulle användas eller vad 

syftet var. Hon tänkte också först på bildhanteringen, att de inte kan lägga ut bilder på barnen 

på ”nätet”. Hon kände inte heller till riktigt hur användandet av Instagram fungerar, men hon 

hade själv ett Instagram-konto och appen i mobilen, men hon hade aldrig använt den. 

Madeleine berättar att hon verkligen ändrat sin första uppfattning, nu tycker hon bara det är 

positivt och hon använder sin Instagram nu till att hålla koll på vad som händer på förskolan. 

Hon tycker det är jätteroligt att se vad de andra avdelningarna på huset gör och få ta del av 

deras bilder som läggs upp, dels för att få en större inblick om hur hela förskolan arbetar men 

även också för att få inspiration till sitt eget arbete. 

På frågan om vad syftet är med Instagram i förskolan svarar hon likvärdigt med de tidigare 

pedagogerna. Madeleine menar att de kan visa föräldrarna hur mycket det händer på 

förskolan. Hon tycker också att det blir en helt annan sak att visa aktiviteter i bild än att bara 

berätta vad man har gjort. 
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Madeleine arbetar i samma arbetslag som en av de ansvariga för Instagram-kontot, så hon 

berättar att först var det mest kollegan som stod för Instagram-bilderna, men nu har även hon 

själv börjat ta bilder och skicka till henne för publicering. 

Madeleine tycker också att det är en stor fördel att hela Instagram-proceduren är väldigt enkel 

och användarvänlig. Hon menar att det är en sådan snabb och enkel process, men ger ändå 

föräldrar så pass stor delaktighet. 

Den enda nackdelen med att använda Instagram i förskolan som Madeleine kan komma på är 

om det skulle användas på fel sätt. Madeleine menar om kanske många har tillgång till kontot 

och det läggs ut fel typer av bilder. 

Även Madeleine har bara fått positiv feedback från föräldrar och hon tror samtidigt att det 

kommer vara fler föräldrar som börjar ”följa” förskolan allt eftersom. Hon påpekar att det här 

med Instagram är ju väldigt nytt på förskolan, så alla föräldrar kanske inte hittat dit än. 

 

 

Intervju med föräldrar 

Eftersom föräldra-informanterna i min undersökning hade relativt samma åsikter kring 

användandet av Instagram har jag valt att sammanställa samtliga föräldra-intervjuer i samma 

text.   

Jag har intervjuat tre stycken föräldrar på den aktuella förskolan. Intervjuerna skedde enskilt, 

för att försöka få olika perspektiv utan att påverkas av varandra under intervjun. En av 

föräldrarna har själv inte Instagram, medan de två andra föräldrarna har Instagram och är 

följare av sina barns förskola. 

Anledningen till att jag valde att ta med en förälder som inte själv använder sig av Instagram 

var för att få en bredare vinkel och ta reda på hur denne förälder förhåller sig till användandet 

av Instagram i förskolan. Min tanke vara att föräldrar som inte använder sig av Instagram kan 

känna sig exkluderade och kanske tycka att pedagogerna inte bör ägna tid och uppmärksamhet 

till något som denne själv inte tar del av. Så var dock inte fallet hos min informant, trots att 

hon själv inte använder sig av Instagram var hon mycket positiv och tyckte att det var ett 

väldigt bra initiativ av förskolan.  
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På höstens första föräldramöte informerade förskolechefen om Instagramkontot. Föräldrarna 

fick då information om hur Instagram kommer att användas. Det informerades då om att 

barnen inte kommer att visas på bilderna för att skydda deras identitet.  

Samtliga tre föräldrar berättar i intervjuerna att de reagerade positivt när förskolan lanserade 

Instagram. Två av föräldrarna hade redan sett information om Instagram på hemsidan innan 

det presenterades på föräldramötet. Den tredje informanten fick informationen på 

föräldrarmötet. 

En av föräldrarna berättar att hon först undrade över bildhanteringen och var fundersam om 

man verkligen fick lägga upp bilder på barnen på offentliga sidor. Hon påpekar dock att för 

hennes egen del spelar det ingen roll, då de inte har skyddad identitet och hon lägger själv upp 

bilder på sitt barn på Instagram och Facebook. Men hon berättar sedan att informationen på 

föräldramötet var väldigt tydlig om hur Instagram kommer att användas och att bilderna inte 

kommer visa barnens ansikten, så då fick hon den saken förklarad. 

Ingen av de tre föräldrarna har ändrat sin uppfattning under de här två månaderna som 

förskolan använt sig av Instagram, de ser bara positivt på det. Föräldern i min undersökning 

som inte använder sig av Instagram säger dock att hon ska skaffa det, men har bara inte tagit 

sig tid till det. 

Föräldrarna som använder sig av Instagram uppger att de kan känna större delaktighet i 

förskolans verksamhet och de tycker det är intressant att se vad som händer på förskolan. 

Genom bilderna får de också se vad som produceras och utforskas på förskolan och att det 

inte bara är lek utan syfte. 

De uppger också att det egentligen inte finns något de inte vill se på Instagram utan berättar 

att de vill ta del av så mycket som möjligt, även om vissa saker är mer intressanta än andra. 

Båda föräldrarna som använder sig av Instagram uppger dock att det hade varit önskvärt att 

veta vilken avdelning bilderna kommer ifrån, så man vet om sitt eget barn varit delaktig i det 

som visas. 

Föräldrarna uppger också att man får en större inblick i vad som hänt under dagen även om 

man har ett barn som kanske inte vill berätta så mycket hemma, eller om man har ett litet barn 

som inte kan berätta. De tycker också att bilderna bidrar till dialoger mellan både förälder-

barn och mellan förälder-pedagoger. 
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På den slutgiltiga frågan om de är för eller emot Instagram i förskolan svarar samtliga 

föräldrar i min studie att de är helt klart positiva till användandet. Alla tre föräldrar uttrycker 

att de tycker det är roligt att förskolan tagit sig an denna metod. 

 

6.2 Analys av intervjuerna  

 

I min analys använder jag mig hermeneutiska synsättet genom att tolka, analysera och försöka 

förstå mitt empiriska material. Som jag tidigare nämnde i Metod-avsnittet har jag försökt att 

vara objektiv under mina intervjuer och i bästa möjliga mån bortsett från mina förförståelser. 

Men som Gadamer menar är det inom den hermeneutiska forskningsmetoden omöjligt att helt 

bortse från detta (Thomassen, 2007).  

Jag tror inte att resultatet i min undersökning hade blivit annorlunda utan mina förkunskaper, 

däremot tror jag att det hade varit väldigt problematiskt att genomföra denna studie om jag 

inte hade haft förkunskaper gällande ämnet, eftersom jag då inte hade haft något att utgå ifrån 

och kanske inte ens haft vetskapen om att man kan använda sig av sociala medier i förskolan. 

 

Hur använder man Instagram i förskolan? 

Pedagogerna i min undersökning är samtliga positiva till användandet av Instagram i 

förskolan, trots att de har väldigt olika bakgrunder vad det gäller att arbeta med IKT. 

 Pedagog 3 i min undersökning hade väldigt lite erfarenhet av IKT, medan pedagog 2 hade 

otroligt mycket erfarenhet och stort intresse till ämnet, och pedagog 1 någonstans där emellan. 

Jag tolkar detta som att vikten av att ha en stor kunskap kring IKT är av mindre betydelse för 

att starta ett Instagram-användande inom förskolan. Vill man som förskola börja använda sig 

av Instagram kan det nog vara bra att göra som på förskolan i min undersökning, välja två 

stycken som står ansvariga för kontot och diskutera med hela personalgruppen vad detta ska 

användas till, hur det ska användas och varför det ska användas.  

På den aktuella förskolan har de två ansvariga pedagoger som sköter publiceringen av allt 

material på Instagram. Övrig personal skickar material för publicering via sms eller mail till 

de ansvariga. Jag upplever att samtliga informanter tycker att metoden fungerar bra.  
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 Instagram för att utöka föräldrasamverkan 

Pedagogerna i min undersökning är alla eniga om att Instagram kan tänkas öka samverkan 

med föräldrarna genom att de får en större inblick i verksamheten.  

I enlighet med läroplanen är det en av punkterna vi vill åstadkomma i förskolan: 

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

hemmen (Lpfö 98/10). 

En av pedagogerna i min undersökning betonar dock att det är viktigt att inte de sociala 

medierna tar för stor del, eftersom det säkerligen är flera föräldrar som inte är engagerade i 

Instagram. Men att det kan vara ett bra verktyg för de föräldrar som har ett större intresse i 

förskolans verksamhet. Däremot menar pedagogen att det inte får ersätta den andra 

föräldrainformationen så länge inte alla föräldrar tar del av den.  

Om man ser till forskningen som jag tidigare tagit upp gällande föräldrasamverkan, så ser 

man betydelsen av engagerade föräldrar. Forskningen talar för att de barn vars föräldrar 

engagerade sig i skolan nådde fler positiva resultat (Schafer, 1969). Även Johansson & 

Wahlberg Orving (1993) hävdar samma sak, nämligen att föräldrarnas engagemang i deras 

barns dagliga verksamhet är av betydelse för hur barnen lyckas i skolan. Därför tror jag det är 

viktigt att vi redan i förskolan tar vara på föräldrarnas engagemang och erbjuder dem att vara 

engagerade, genom att de i största möjliga mån får ta del av deras barns verksamhet. Min 

hypotes är att om vi kan få engagerade föräldrar i förskolan så skulle detta engagemang sedan 

följa med till barnens skolgång, vilket i sin tur tros gynna barnens skolprestationer. 

Samtliga pedagoger och föräldrar anser också att materialet som läggs upp på Instagram 

bidrar till en fortsatt diskussion såväl mellan förälder och pedagog som mellan förälder och 

barn. Pedagogerna delger också att det bidrar till diskussion och reflektion pedagoger emellan 

samt mellan pedagoger och barn. Denna aspekt stöds av Stakstons (2011) teori gällande hur 

aktivitetstoppara kring en händelse förlängs med hjälp av sociala medier (se bild på s.10). Jag 

kommer här nedan gå in närmare på hur detta kan uppfyllas. 
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”Teaser”  

Förskolan som jag genomförde min studie på arbetar med ett projektinriktat arbetssätt. Genom 

att dokumentera och publicera tidiga händelser i projektet, kan man alltså enligt Stakstons 

(2010) skapa så kallade ”teasers”. En teaser kan förklaras som ett smakprov på vad som 

komma skall. Detta kan även användas inom förskolan för att skapa nyfikenhet och intresse 

för ett projekt. 

Förlängning av kommunikationstopparna 

Här kommer jag förklara hur Stakstons (2010) teori om förlängning av 

kommunikationstopparna kan fungera i förskolan. Som jag nämnde tidigare var pedagogerna 

eniga om att materialet på Instagram kan skapa meningsfulla diskussioner mellan såväl 

föräldrar och pedagog som mellan förälder och barn samt mellan pedagoger och barn och 

pedagoger emellan. Här kommer jag gå in närmare på hur man kan öppna diskussioner: 

Föräldrar – pedagog: Genom att föräldrarna tar del av materialet och förskolans verksamhet 

har föräldrar en chans att diskutera, ställa frågor och ge feedback till pedagogerna. Om vi 

återgår till läroplanen (Lpfö 98/10) som säger att föräldrarna ska ha möjlighet till inflytande i 

förskolans verksamhet, så är detta en viktig kommunikation.  

Förälder – barn: Föräldrarna i min undersökning tog upp att det inte är alltid som föräldrarna 

kan prata om allt som hänt i förskolan vid hämtning och lämning. En del barn kanske inte 

heller spontant varken kan eller vill berätta om vad de gör på förskolan. Både pedagoger och 

föräldrar i min undersökning uppger att man kan öppna för en diskussion med barnet genom 

det föräldrarna sett på Instagram. T.ex. ”Jag såg att ni var i skogen idag. Vad gjorde ni där?” 

Pedagoger – Barn: En av pedagogerna i min undersökning berättar att barnen ibland får vara 

delaktiga i det som läggs upp på Instagram. Med det menar hon att hon kan fråga om de t.ex. 

vill att någonting ska publiceras eller att barnen själva påpekar att de vill dela med sig av 

något. Sedan använder pedagogen Instagram till att reflektera över tidigare bilder tillsammans 

med barnen.  

Pedagoger – pedagoger: På många förskolor är verksamheten indelad i olika 

avdelningar/hemvister/arbetslag, vilket även förskolan i min undersökning är. Det innebär att 

pedagogerna kanske inte är så insatta i hur kollegorna på andra avdelningar arbetar har för 

aktiviteter. Genom Instagram kan alltså pedagogerna även ta del av vad som händer på hela 



27 

 

förskolan och inte bara på den egna avdelningen. Pedagogerna i min undersökning uppger att 

detta gör att det skapas inspiration och diskussion pedagoger emellan.  

 

Instagram som profilering 

Pedagog 2 lägger även stor vikt vid att Instagram är ett utmärkt sätt för att profilera 

verksamheten och på så sätt höja statusen på förskolan. Det hävdar även Fredrik Lundqvist 

och Johan Lundin (Nilsson, 2011) i sin studie gällande företag som profilerar sin verksamhet 

via sociala medier. Nu är inte förskoleverksamheten ett företag i den meningen att vi vill 

locka kunder för att sälja saker. Men samtidigt kan vi se föräldrarna som våra kunder, 

eftersom förskolans verksamhet bygger på deras barn. Givetvis vill förskolorna också ha ett 

gott rykte och att föräldrar ska välja en förskola till sitt barn som känns bra och att man som 

förälder kan lita på att det finns en väl etablerad pedagogik och verksamhet som man som 

förälder kan känna sig trygg med.  

 

En annan aspekt av användandet av Instagram i förskolan är att samtliga pedagoger i min 

undersökning berättar att det är väldigt enkelt att använda sig av Instagram oavsett vad man 

har för förkunskaper samt att det inte är tidskrävande och tar därmed ingen extra tid från 

barnens verksamhet. Detta uttryckte mina informanter som en viktig del att poängtera då de, 

upplever att de flesta som arbetar i förskolan anser att det finns ont om administrativ tid inom 

förskolans verksamhet.   

 

Problematik kring Instagram i förskolan 

De negativa aspekterna gällande användandet av Instagram som tas upp i intervjuerna är 

endast hypotetiska, ingen av mina informanter har själva upplevt något negativt kring 

användandet. Det som man här bör ta hänsyn till är dock att användandet av Instagram på 

förskolan är väldigt nytt och resultatet kanske hade blivit annorlunda efter en längre tid.   

Två av föräldrarna önskade att förskolan skulle ange vilken avdelning bilderna kom ifrån för 

att kunna veta om sitt eget barn eventuellt varit delaktig i det som publicerats. En av 

pedagogerna har gett till svar på det att man valt att inte ange avdelning för att ska urskilja en 
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ojämn fördelning av publiceringar. En del avdelningar lägger upp väldigt mycket bilder, 

medan vissa lägger upp färre bilder. Men pedagogen påpekar att det är ingenting som är ristat 

i sten och något som kan tas upp när vi utvärderar Intagram-användandet. 

 

7. Slutsatser och sammanfattning 

 

Under det här avsnittet kommer jag ge en kortare sammanfattning av min studies resultat och 

försöka ge svar på mina frågeställningar. 

Hur kan förskolor använda sig av sociala medier och vad är syftet med 

detta? 

I den här studien har jag valt att begränsa mig till användandet av Instagram som social 

mediekanal. På förskolan som deltagit i den här studien finns två personer som är ansvariga 

för Instagramkontot, som sköter all publicering i förskolans namn på Instagram. 

 Pedagogerna i min undersökning berättar hur de dokumenterar verksamheten i form av bilder 

och filmer på aktiviteter som sker som sedan producerats på Instagram. Samtliga pedagoger i 

min undersökning berättar hur enkelt och snabbt publiceringen går till, de menar att det inte 

krävs någon extra avsatt tid för att som förskola synas på Instagram. Studien visar att oavsett 

erfarenhet hos pedagogerna anses Instagram vara en lättillgänglig applikation och enkel för 

gemene man att använda sig av. 

Syftet med användandet av Instagram enligt mina informanter är att ge föräldrarna en större 

inblick i deras barns vardag och låta de ta del vad som händer på förskolan. Ett annat syfte 

som speciellt en av mina informanter tar upp är att man kan profilera förskolans verksamhet, 

genom att förskolan får ett ansikte utåt. 

Studien visar att Instagram kan vara ett användbart verktyg för att utöka samverkan mellan 

förskolan och föräldrar.  
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Hur ser några utvalda pedagoger på användandet av Instagram i förskolan? 

Samtliga tre pedagoger i min undersökning är positiva till att använda Instagram i förskolan, 

fastän de har lite olika erfarenheter av att arbeta med IKT och även av Instagram-

användandet. 

Pedagogerna upplever av man genom Instagram kan nå ut med information bättre och berätta 

om vad som faktiskt händer på förskolan. Pedagogerna berättar också att de via Instagram kan 

visa att det finns ett tänk, ett syfte och meningsfullhet i det man gör på förskolan. Men även ta 

till vara på vardagliga lärprocesser. 

De tycker också att det skapas dialoger mellan förskolan och föräldrar om verksamheten 

genom Instagram d.v.s. att det bidrar till en ökad föräldrasamverkan. 

Alla tre pedagoger uppger också att de får inspiration till verksamheten genom att ta del av 

vad andra avdelningar och även andra förskolor lägger upp på Instagram. 

 

Hur ser några utvalda föräldrar på användandet av Instagram i förskolan? 

Föräldra-informanterna i min undersökning är positiva till användandet av Instagram i 

förskolan. De uppger att de tycker det är väldigt givande att genom ett smidigt och enkelt sätt 

få ta del av förskolans verksamhet. Föräldrarna uppger också att man kan skapa dialoger kring 

verksamheten med både pedagogerna och sitt barn. 

Ingen av föräldrarna kan se några negativa aspekter med användandet av Instagram. Två av 

föräldrarna önskar dock att det skulle stå vilken avdelning bilderna kom ifrån, så att de som 

förälder lättare vet vad just deras barn har varit delaktig i. 

 

Vilka eventuella problem kan finnas med användandet av Instagram i 

förskolan? 

Mina informanter i den här undersökningen kan inte se några problem med att använda 

Instagram i förskolan. Det som pedagogerna hypotetiskt tror skulle kunna vara problem är om 

man skulle använda Instagram på fel sätt. Vad som skulle kunna vara fel sätt är om många 

hade tillgång till kontot och ingen granskning av materialet görs d.v.s. att fel typer av bilder 
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riskerar att komma ut t.ex. bilder som visar barnens ansikten, eller bilder som inte har med 

förskolans verksamhet att göra. Ett annat problem som en av pedagogerna nämnde var att man 

inte endast använder sig av Instagram som informationskanal. Eftersom inte alla föräldrar tar 

del av informationen bör man även se till att man har en utbredd föräldrasamvekan på annat 

sätt också, så att även föräldrar som inte använder sig av Instagram får en bra inblick om vad 

som händer på förskolan och får ta del av sina barns verksamhet. 

 

Vilken typ av material publiceras på förskolornas Instagramkonton? 

Jag har tittat på fyra olika förskolors Instagramkonton. Materialet som publiceras är väldigt 

varierande. Bilderna visar skapande, miljö, natur, byggnationer m.m. På de flesta bilderna 

anser jag att verksamheten återspeglas på ett verklighetstroget sätt om vad som händer i 

förskolan. Som jag skrev tidigare i analysen fick jag dock en känsla av mer ”vackra” bilder på 

en av förskolorna. 

Bilderna känns överlag genomtänkta och det finns ett syfte bakom de flesta bilderna om vad 

man vill belysa. Bilderna ger en positiv bild över hur man fångar vardagliga lärprocesser i 

förskolan. 

 

Förslag på fortsatt forskning inom området 

Eftersom användandet av sociala medier inom förskolan är relativt nytt anser jag att det finns 

oändliga möjligheter att titta närmare på denna företeelse. Det skulle vara intressant att göra 

en bredare kvantitativ undersökning på ett stort antal föräldrar för att se hur majoriteten av 

föräldrar ställer sig till användandet av Instagram i ett antal förskolor.  

Det vore också intressant att göra en jämförelse av de olika sociala medierna, t.ex. Facebook, 

Twitter och Instagram för att se vilken kanal som kan vara till störst användning inom 

förskolan. 

En annan aspekt som väckte nyfikenhet hos mig var Johnsson och Wahlberg Orvings 

konstaderande att det var mammorna som var mest engagerade i barnens skolgång. Det vore 

intressant att forska vidare på detta påstående. Är samverkan jämlik mellan båda föräldrarna i 

förskolan/skolan? 
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Bilaga 1. Intervjuguide för pedagoger 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3. Vad har du för erfarenheter av att arbeta med datorer, it och IKT i förskolan? 

4. Vad var din första reaktion på användandet av Instagram i förskolan? 

5. Har du ändrat din första uppfattning sedan ni började använda Instagram på förskolan? 

6. Vad är syftet med att använda Instagram på förskolan? 

7. HUR använder ni er av Instagram på din förskola? 

8. Vad ser du för fördelar med användandet av Instagram i förskolan? 

9. Vad ser du för nackdelar med användandet av Instagram i förskolan? 

10. Vad har du och/eller dina kollegor fått för feedback från föräldrarna gällande 

Instagram? 

11. Tror du att det kan vara lämpligt med andra sociala medier i förskolan? 

- Vilka och varför? 

12. En slutgiltig fråga: Instagram i förskolan: Ja eller Nej? 

- Är fågan ok? Kan man vara så kategoriskt för eller emot? 
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Bilaga 2. Intervjuguide för föräldrar 

 

1. Hur länge har du haft barn på förskola? 

2. Använder du Instagram? 

3. Är du ”följare” av ditt barns förskola på Instagram? 

4. Vad var din första reaktion när du fick veta att förskolan har Instagram? 

5. Har din första uppfattning ändrats? 

6. Kan du som förälder känna större delaktighet i förskolans verksamhet med hjälp av 

Instagram? 

7. Vad vill du se från förskolan på Instagram? 

8. Vad vill du inte se från förskolan på Instagram? 

9. Vad ser du för fördelar med användandet av Instagram i förskolan? 

10. Vad ser du för nackdelar med användandet av Instagram i förskolan? 

11. Slutgiltig fråga: Instagram i förskolan: Ja eller Nej? 

- Är frågan ok? Kan man vara så kategoriskt för eller emot? 

 


