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Abstract  
Title: ”Digital communication in the preshcool - A qualitative case study on the use of digital 

media for home-preschool communication” 

 

This study aims to research how digital media can be used for communication and 

information management between teachers at preschools and children’s homes. To get an 

understanding of this we have investigated which channels are being used and for what 

purposes. The interest has also been to explore preschool teachers and caregivers’ attitudes 

towards digital communication in preschools.  
 

A qualitative case study of comparative nature has been conducted, where two preschools 

were selected because of their use and non-use of digital media for communication with 

caregivers. The study's data collection occurred through interviews with staff and a 

questionnaire was answered by caregivers at both preschools.  
 

The results show that there are both opportunities and difficulties of digital communication in 

preschool. They can lead to an increased participation of caregivers and act as a resource and 

supplement to traditional channels. A common opinion in the preschools was that verbal 

communication should never be replaced by digital media. Digital communication can, 

however, bring another dimension to the verbal dialogue. There are many components that 

must interact for digital media to be used efficiently. Authorities can provide the preschool 

with material conditions and skills training of staff. However, a positive attitude and an 

interest among preschool teachers and caregivers are also required for the preschool to be able 

to take advantage of the opportunities that digital communications can provide.  
 
 
Keywords: preschool, communication, digital communication, communication 

tool,  caregiver, preschool teacher, information- and communicationtechnology, ICT 
 

 

  



	  

Sammanfattning  
Denna studie syftar till att undersöka hur digitala medier kan användas för kommunikation 

och informationshantering mellan förskolepersonal och vårdnadshavare. För att få en 

förståelse för detta har vi undersökt vilka kanaler som används och vilka syften som ligger till 

grund för detta. Intresset har även varit att se vilka uppfattningar och inställningar som finns 

hos personal och vårdnadshavare gällande digital kommunikation i förskolan.  
 

En kvalitativ fallstudie av komparativ karaktär har genomförts, där två förskolor valdes ut på 

grund av deras användning och icke-användning av digitala medier för kommunikation med 

vårdnadshavare. Studiens datainsamling har skett genom intervjuer med personal och ett 

frågeformulär har besvarats av vårdnadshavare vid de båda förskolorna.  
 

Resultatet visar att det finns både möjligheter och svårigheter med digital kommunikation i 

förskolan. Det kan medföra ett ökat deltagande hos vårdnadshavare och fungera som en 

tillgång och komplement till traditionella kanaler. En gemensam åsikt vid förskolorna var att 

den muntliga kommunikationen aldrig får ersättas av digitala medier. Digital kommunikation 

kan dock frambringa en annan dimension till den muntliga dialogen. Det är många 

komponenter som måste samspela för att digitala medier ska kunna användas på ett effektivt 

sätt. Högre instanser kan förse förskolan med materiella förutsättningar och 

kompetensutbildning. Dock krävs det även en positiv inställning och ett intresse hos personal 

och vårdnadshavare för att förskolan ska kunna dra nytta av de möjligheter digital 

kommunikation kan erbjuda.   
 
Nyckelord: förskola, kommunikation, digital kommunikation, kommunikationskanal, 

vårdnadshavare, personal, information- och kommunikationsteknologi, IKT  
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Arbetet med vår uppsats inom ämnet medieteknik har varit väldigt intressant och givande. Vi 

vill till att börja med tacka de två förskolor som medverkat och rikta ett särskilt tack till 

personal och vårdnadshavare som avsatt tid och bidragit till uppsatsens resultat. Vi vill även 

tacka vår handledare Mats Nilsson som funnit tillgänglig för stöd och hjälp under arbetets 

gång.  
 

Julia Dömstedt och Klara Sjöström  
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1. Introduktion   
I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till det problemområde som behandlas i 

uppsatsen. Här redovisas även studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar. I 

introduktionen ges även en beskrivning av de centrala begrepp som används. 

 

1.1 Inledning  

Som tidigare yrkesverksamma inom skola och förskola har vi en förståelse för vikten av en 

väl fungerande kommunikation mellan förskola och hem. Som studenter inom området 

medieteknik har det, i kombination med våra tidigare yrkeserfarenheter, skapats ett intresse 

för hur digitala medier kan öppna nya möjligheter för kommunikation i förskolan.  
 

Inom förskoleverksamheten är det en stor mängd information som ska förmedlas mellan 

personal och vårdnadshavare, allt från veckoplanering och information gällande vad barnet 

gjort under dagen till föräldramöten och frånvaroanmälningar. Förutom informationsdelning 

innefattar kommunikationen även ett etablerande av relationer där åsikter och känslor kan 

ventileras och problem diskuteras och redas ut. För att detta ska kunna fungera på ett bra sätt 

krävs en tydlig kommunikation och ett nära samarbete mellan vårdnadshavare och personal.  
     

Genom att undersöka två förskolors användning och icke-användning av digitala medier för 

kommunikation önskar vi få en förståelse för hur digitala medier kan användas för 

kommunikation och informationshantering mellan förskola och hem.     

 

1.2 Bakgrund  

Vi lever i ett digitalt samhälle och blir allt mer tvungna att omfamna denna utveckling såväl i 

arbete som på fritid. Falkenheimer (2001, s. 136) framhåller att den digitala medieteknologins 

betydelse för samhälle, organisation och individ inte går att förneka. Användningen av nya 

teknologier blir allt mer utbredd i samhället och dessa skapar ändrade förutsättningar för hur 

vi kan kommunicera. IT är ett verkningsfullt verktyg som möjliggör utveckling och stöd för 

en verksamhet i alla former av organisationer, så även i skolor och förskolor (E-learning 

Nordic 2006, s. 64).  
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Ända sedan 1990-talet har det gjorts IT-satsningar inom skola och förskola. Detta med 

ambition att införa ny teknik och dra nytta av de möjligheter som den medför för att förändra 

organisationen och innehållet i verksamheten (Skolverket 2009, s. 9). Det finns idag en stor 

variation i vilken utsträckning skolor och förskolor använder digitala medier för 

kommunikation och det råder fortfarande en brist på digitala kommunikationsmöjligheter 

inom vissa verksamheter. Enligt Skolverket (2013, s. 11) så är tillgången till IT väsentligt 

lägre i förskolan än grundskola och gymnasium. Det går även att se en skillnad mellan 

fristående och kommunala förskolor där digitaliseringen är ojämnt fördelad då en större andel 

fristående förskolor använder IT för kommunikation och informationsspridning mellan 

förskola och hem (Ibid, s. 27).  
 

För att kunna nyttja dessa tillgängliga verktyg på bästa sätt krävs en viss grundkompetens hos 

användarna. Inom främst förskolan kan det urskiljas ett behov av utbildning och 

kompetensutveckling inom IT (Ibid, s. 7). EU:s undersökningar visar även på ett samband 

mellan lärares kompetens och synen på vilka möjligheter IT kan erbjuda. Det har synliggjorts 

att kompetens och kunskap hos läraren genererar en mer positiv inställning till användande av 

IT (Skolverket 2009, s.15).   
 

I en artikel från 2013 diskuterar Karin Brånebäck kring digital samverkan i skolan och 

framhåller vikten av att både lärare och föräldrar har kompetens och tillgång till digital teknik. 

Hon menar att den största utmaningen är den “digitala klyfta” som finns och om denna inte 

minskas kommer den digitala tekniken snarare försämra än främja samarbetet mellan skola 

och hem. Tekniken medför en risk att utesluta föräldrar och kan därmed förstärka den redan 

befintliga digitala klyftan. Används det på rätt sätt kan det vara ett effektivt komplement till 

den traditionella kontakten och en snabb metod att informera föräldrar. Detta medför även 

möjligheter till att stärka engagemanget hos föräldrar som i sin tur kan expandera och 

förbättra samverkan mellan skola och hem (Brånebäck 2013).  
 

Det finns ett flertal exempel på förskolor som implementerat digitala system för 

kommunikation och dokumentation. I Stockholm har ett pilotprojekt genomförts där en digital 

portal implementerats och testats. I en artikel skriver Karlson (2013) att intentionen med 

systemet, kallat Förskoleportalen, var att förenkla kommunikationen mellan personal och 

vårdnadshavare och effektivisera i avseendet att minska tidsödande pappersarbete. På 
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Marieviks förskola i Årstadal har Förskoleportalen testats under tre år och både föräldrar och 

personal har varit mycket nöjda med satsningen (Stendahl 2012). Portalen finns tillgänglig för 

alla föräldrar och används bland annat för att frånvaroanmäla, läsa information om aktiviteter 

och planering samt ta del av förskolans nyheter. Resultaten har varit övervägande positiva, 

mycket tid har sparats då telefonen används mindre och personalen har kunnat vara mer 

närvarande med barnen. Med portalen har nya möjligheter skapats då informationen går att nå 

när som helst under dagen och samtalen vid hämtning och lämning kan fokusera på annat 

(Ibid).  

 

Trots att det finns exempel på lyckade implementeringar av digitala medier för 

kommunikation i förskolan råder det fortfarande stora skillnader i vilken omfattning IT 

används för kommunikation och informationsspridning. Utifrån ovanstående bakgrund avser 

därmed denna uppsats att bidra med kunskap om hur digitala medier kan användas för 

kommunikation och samverkan mellan förskola och hem. Vi önskar öppna upp för diskussion 

kring ämnet då vi anser att det, i och med den pågående digitalisering i samhället, är viktigt 

att det reflekteras över hur dessa förändrade sätt att kommunicera kan appliceras i förskolan.  

 

1.3 Syfte      

Syftet med denna studie är att ta reda på hur digitala medier kan användas för kommunikation 

och informationshantering mellan personal och vårdnadshavare i förskolan. Studien ämnar till 

att undersöka vilka kanaler som används för kommunikation och i vilka syften. För att få en 

djupare inblick i hur digitala medier kan användas avser studien att belysa eventuella 

möjligheter och svårigheter med digital kommunikation i förskolan, samt vad personal och 

vårdnadshavare har för inställning till detta sätt att kommunicera.  

1.4 Frågeställningar  

För att ta reda på hur digitala medier kan användas för kommunikation mellan hem och 

förskola har vi utgått från följande frågeställningar:  
 

- Vilka kanaler används idag för kommunikation mellan vårdnadshavare och personal i 
förskolan och i vilka syften?  
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- Vilka möjligheter och svårigheter kan det finnas med digital kommunikation i 

förskolan? 

 
- Vad har vårdnadshavare och personal för inställning till digital kommunikation i 

förskolan? 
 

1.5 Avgränsningar  

Studien avgränsas till två förskolor som idag använder sig av digitala medier för 

kommunikation i olika stor utsträckning, en som idag till stor del använder digitala medier 

och en där det inte används alls. Studiens utformning kan därför inte ge en generell bild och 

resultatet anses inte representativt för förskolor i allmänhet. Undersökningen avgränsas till 

kommunikationen som sker mellan vårdnadshavare och personal. Den behandlar alltså inte 

den kommunikation och informationshantering som sker internt mellan personal på förskolan. 

Inte heller belyser den hur digitala medier används i den pedagogiska verksamheten. 
 

1.6 Definition av begrepp  

Kommunikation  

Begreppet avser i denna uppsats överföring och utbyte av information mellan avsändare och 

mottagare. Nationalencyklopedin (2014) beskriver det även mer ingående att kommunikationen 

behöver ett språk eller kod där informationen kan uttryckas och ett fysiskt medium där 

informationen kan förmedlas.  
 

Information 

I denna uppsats används begreppet information som en generell benämning på innehåll som 

överförs vid olika former av kommunikation.  
 

Informations och kommunikationsteknik (IKT) 

Begreppet syftar till att beskriva den teknologi som kan användas i kommunikationssyfte 

mellan människor.  
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Vårdnadshavare/förälder 

Nationalencyklopedin (2014) beskriver begreppet vårdnadshavare som: “förälder eller av 

domstol särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett barn.” 

Begreppet används i denna uppsats för att beskriva en förälder eller den/de personer som har 

vårdnad om ett barn och erhåller information från förskolan. I uppsatsen används främst 

vårdnadshavare men benämningen förälder förekommer även för att beskriva personerna.  
 

Personal/pedagog 

I forskning och styrdokument används begreppen personal och pedagog för att benämna de 

personer som arbetar inom förskolan. Både dessa begrepp används även i denna uppsats för 

att beskriva de personer som arbetar i förskolan.  
 

 

2. Teori och tidigare forskning 

Detta kapitel behandlar relevanta teorier för uppsatsens forskningsområde. Här beskrivs teorier 

gällande kommunikation i förskolan och mer ingående teorier inom digital kommunikation. 

Vidare ges en beskrivning av olika kommunikationskanaler.  

 

2.1 Kommunikation i förskolan 

Förskolan är en organisation med många inblandade parter. Heide et al. (2005, s.18) beskriver 

organisationer som sociala system som utgörs av normer, tankesätt, värderingar och rutiner 

där kommunikation är en grundförutsättning för en fungerande organisation. Genom 

kommunikationen etableras relationer, skapas gemensam förståelse och bra förutsättningar för 

arbete mot gemensamma mål (Ibid, s.18). Falkenheimer (2001, s. 95) bygger vidare på det 

resonemanget och menar att kommunikationen skapar balans och medför en delaktighet hos 

alla organisationsmedlemmar. Han stärker detta med att citat av Eriksson (1998:9)  
 

Väl fungerande kommunikation är förmodligen den enskilda åtgärd som effektivast kan 

höja både arbetsglädje och resultat i näringsliv och organisationer idag. (Falkenheimer 

2001, s. 95)  
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Inom skolan utvecklar kommunikationen ett bra samarbete mellan skola och hem. Den 

möjliggör utveckling av gemensamma mål och beslutstagande, samt motverkar missförstånd 

och problem (Christenson & Sheridan 2001, se Rimm-Kaufman, Rimm- Kaufman & Pianta 

2010, s. 288) 

 

I en studie av Sandberg och Vuorinen (2008) framkommer det att förskolor som erbjuder 

många olika former av samverkan lättare når ut till alla vårdnadshavare. De kan då bli mer 

involverade i förskolans verksamhet och ges fler tillfällen till inflytande. Den dagliga 

kontakten som förekommer i förskolans entré samt de personliga utvecklingssamtalen är 

något som framhävs som den mest betydelsefulla kommunikationen. I studien framkom även 

att ju yngre barnet är desto mer vikt läggs vid den dagliga kommunikationen, främst beroende 

på att barnet inte själv kan kommunicera. Dock visade det sig att både pedagoger och 

vårdnadshavare anser att kvaliteten på kommunikationen i entrén varierar och att detta beror 

på tiden vårdnadshavarna hämtar eller lämnar sitt barn. När många barn hämtas eller lämnas 

samtidigt reduceras kommunikationen till endast nödvändigheter. En informant berättade att 

ibland får den som hämtar inte reda på vad barnet gjort under dagen eller ens om barnet ätit 

ordentligt. Vårdnadshavaren menar att personalen ofta inte vet, då det inte är samma personal 

som arbetar på morgonen som på kvällen vid hämtning (Ibid).   

Något som ansågs försvåra samverkan var brist på tid och personal samt stressade 

vårdnadshavare. Språkliga och kulturella hinder var även något som ansågs påverka 

kommunikationen, då det senare innebär att vårdnadshavare och lärare exempelvis kan ha 

olika värderingar och därmed även ha olika sätt att kommunicera med människor (Ibid, s. 

158). Flising et al. (1996, s. 15) menar att vårdnadshavare är en heterogen grupp där olika 

religiösa, politiska, sociala och ekonomiska värderingar förekommer. Materiella 

förutsättningar ser olika ut och kulturer och bakgrunder för med sig väldigt skilda sätt att 

tänka och agera. Deras inställningar, förväntningar och krav kan därför vara väldigt 

varierande (Ibid).  

 

2.2 Digital kommunikation  

Digitaliseringen i samhället skapar ständigt nya möjligheter att kommunicera såväl privat som 

i yrkeslivet. Internet, e-post, diskussionsforum och intranät är medier som går under det som 

kan benämnas som datormedierad kommunikation (Heide et al. 2005, s. 26). I denna uppsats 
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används dock, som rubriken ovan visar, även begreppet digital kommunikation för att 

beskriva denna sortens kommunikation då denna anses mer tidsenlig.  
 

Olmstead (2013) genomförde en studie för att fastställa om uppkommande digitala medier 

underlättar kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare samt hur det påverkar 

föräldraengagemanget. Insamlad data visade bland annat på att vårdnadshavare och lärare 

värderar föräldrasamverkan högt och att teknologi är ett effektivt verktyg för att öka deras 

delaktighet. Det framkom även att det är viktigt att rätt typ av metod används för att leverera 

information till vårdnadshavare och att detta beror på vilken typ av information som 

förmedlas (Ibid, s. 36). Även Davis och Wainfan (2008, s. 4) framhåller ökad tillgänglighet 

som en värdefull egenskap hos datormedierad kommunikation. Denna typ av kommunikation 

kan ske oberoende av plats och frågor kan följas upp och erhålla snabba svar. Även Heide 

(2002, s.70) framhåller möjligheter till utökad sammankoppling av användare som positivt. 

Det finns möjlighet att sprida information till flera mottagare på samma gång och individerna 

behöver inte befinna sig på samma plats vid samma tillfälle för att kunna kommunicera. 

Kommunikationen dokumenteras automatiskt vilket gör att informationen sparas och kan nås 

när den behövs.  
 

Forskning inom ämnet kretsar även kring vilka faktorer som påverkar implementering av 

digitala medier för kommunikation i skolor och förskolor. En studie utförd 2011 undersöker 

vilka omständigheter som påverkar ett införande av IKT i skolor. Resultaten visade bland 

annat att skolorna var tvungna att handskas med ett flertal parametrar vid integrerande av 

IKT, som exempelvis ekonomiska tillkortakommanden, upprätthållande och uppgradering av 

teknisk infrastruktur samt avsaknaden av IKT-kunnig personal. Dessa parametrar har en 

påverkan på hur effektivt IKT tas an i skolmiljön och måste alla tas i beaktande för en lyckad 

implementering av tekniska initiativ (Prokopiadou 2011).  
 
Detta går även i linje med ett examensarbete som utfördes 2011 där det framkom att det finns 

många aspekter att ta hänsyn till för en fungerande IKT-implementation (Nilsson 2011). 

Undersökningens främsta syfte var att utreda varför förskolor inte följer med i den tekniska 

samhällsutvecklingen. Trots både materiella och kunskapsmässiga satsningar som gjorts så 

har det inte skett några större förändringar. Han anser att problemet ligger på en mer lokal 

nivå, nämligen i själva förskolorna med dess personal. Undersökningen behandlar vad det är 

som påverkar förskollärares inställning och acceptans till IKT.  
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Nilsson (2011) tolkar att orsaken till att IKT inte diskuterats i större omfång i en del förskolor 

främst beror på rådande normer och förväntningar på arbetsplatsen. Det visades även att en 

negativ attityd och brist på motivation hos personalen leder till att IKT inte används i någon 

större utsträckning. Han menar att digitala verktyg kan vara för svårhanterliga för personalen, 

som anser att det är krångligt och onaturligt att använda digitala verktyg i dessa sammanhang. 

För att hantera digitala medier krävs vissa förkunskaper. Detta skapar problem då den äldre 

generationen förskollärare inte är vana vid att använda sådana verktyg (Ibid).  

Nilsson (2011) anser att personalens attityder och motivation måste påverkas till en acceptans 

mot teknik. För att lärarna inte ska känna rädsla eller oro (något som hör ihop med kunskap 

och erfarenhet) inför användandet måste tekniken vara användarvänlig, driftsäker och tålig så 

att det fungerar problemfritt. 

 

2.3 Kommunikationskanaler  

När det kommer till kommunikation finns det många kanaler som kan användas där alla har 

sina för och nackdelar. Erikson (2008) beskriver tre olika metoder som kan användas för att 

förmedla information; skriftliga kanaler, muntliga kanaler och elektroniska kanaler.  

 

2.3.1 Skriftliga kanaler  
Skriftliga kanaler är enligt Erikson (2008, s. 77) tryckt information på olika typer av papper 

och material i form av bland annat nyhetsbrev, faktabroschyrer, protokoll och rapporter. 

Denna benämning syftar alltså inte till skriftlig information som förmedlas via digitala 

kanaler. Fördelen med de skriftliga kanalerna är framförallt att läsaren kan återgå till 

information som har förmedlats. Risken för feltolkning och missförstånd är liten, förutsatt att 

texten är korrekt skriven. Daft och Lengel (1984) ser skriftliga kanaler som ett mindre rikt 

medium då möjlighet till återkoppling är långsam och ingen ytterligare information ges än 

den som står skriven. Detta poängterar även Erikson (2008, s.77) och menar att kanalerna 

saknar möjlighet för dubbelriktad dialog och tiden mellan fråga och svar kan vara lång. På 

grund av dessa egenskaper lämpar sig därför skriftliga kanaler bäst för att dokumentera och 

förmedla saklig information och fakta.  
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2.3.2 Muntliga kanaler  
Muntliga kanaler har en fördel när det gäller tankeutbyte och framförande av åsikter (Erikson 

2008). Den muntliga kommunikationen ger möjlighet till omedelbar återkoppling och på så 

sätt minskas risken för missförstånd. Genom denna sortens kommunikation kan även tonfall, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk läsas av vilken kan förtydliga den förmedlade informationen 

ytterligare (Daft & Lengel 1984). 
 

2.3.3 Elektroniska kanaler 
Elektroniska kanaler kan bestå av exempelvis intranät, e-post, telefon och sociala medier. 

Dessa medier är ett snabbt sätt att förmedla information och innehar möjlighet att adressera 

informationen till berörda mottagare. Vissa elektroniska kanaler ger även möjlighet till direkt 

dialog. En nackdel som dessa dock besitter är att det krävs viss kunskap men även 

tillgänglighet till utrustning för att kunna användas (Erikson 2008, s.78).  

 

Intranät 

Heide (2002, s. 96) liknar ett intranät vid ett privat Internet som erbjuder en mängd olika 

verktyg där man som användare kan kommunicera individuellt, i grupp eller med en större 

samling människor. Det är en plats för att hämta och publicera information och ett praktiskt 

verktyg för att dela nyheter eller mer komplexa uppgifter till användarna av systemet (Erikson 

2008, s.78). Att ett intranät ofta beskrivs som ett privat Internet beror på att informationen och 

funktionerna är begränsade till specifika användare och det är enbart dessa som har tillgång 

till informationen som publiceras (Heide 2002, s. 96). 
 

Heide (2002, s. 89) beskriver att syftet med en implementering av ett intranät är att de kan 

bidra till en förbättring av kommunikationen och en effektivisering av den interna 

informationsspridningen. Detta medför nya möjligheter till hur det kan organiseras, 

informeras och arbetas inom en verksamhet. Något som även följer en implementering är att 

det ställs högre krav på att användarna själva är aktiva och de måste själva hålla sig 

uppdaterade genom att söka och inhämta aktuell information (Ibid, s. 96).  

 

Sociala medier  

Sociala medier kan beskrivas som ett samlingsnamn för internetbaserade applikationer som 

möjliggör att användare själva kan skapa och utbyta innehåll med varandra där Facebook, 
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wikis och bloggar är exempel på detta (Kaplan & Haenlein 2010, s.61). Sociala medier skapar 

möjligheter för företag att kommunicera med intressenter till en lägre kostnad och högre 

effektivitet än vad som kan uppnås med mer traditionella kommunikationsverktyg. Denna 

kanal är därför relevant för likväl små och stora företag, som ideella föreningar och statliga 

myndigheter (Ibid). Även Carlsson (2011) betonar att detta är ett billigt och effektivt medium 

som inte kräver någon hög kunskap för att kunna användas. Hon menar vidare att även en 

organisation som inte är vinstdrivande kan profitera och få ett ökat gensvar från omvärlden 

samt en bättre intern sammanhållning. Att utveckla ett varumärke kan föra med sig en ökad 

attraktionskraft, större förtroendekapital och mer gensvar. Idag är ett varumärke inte längre 

enbart kundorienterat utan det är dessutom av vikt att dra till sig medarbetare och andra 

intressenter (Ibid).  
 

När sociala medier appliceras i förskolan kan det vara ett effektivt verktyg för att 

kommunicera med vårdnadshavare och intressenter. En amerikansk studie utfördes 2012 där 

rektorer på skolor runtom i landet intervjuades angående deras användande av sociala medier 

och varför de valt att kommunicera genom dessa med vårdnadshavare och intressenter. 

Sociala medier visade sig effektiva som kommunikationsverktyg för tvåvägskommunikation 

med intressenter (Cox 2012). Detta kan även härledas till en annan studie som visar liknande 

resultat; att denna typ av kommunikation skapar en bättre relation mellan skola och 

vårdnadshavare och ökar vårdnadshavarnas engagemang. Det har även en förbättrande effekt 

på skolans ledning gällande bland annat genererande av idéer, marknadsföring och förvaltning 

av skolans anseende (Chairatchatakul, Jantaburom & Kanarkard 2012).  

 
 

2.3.1 Val av kommunikationskanal 
Det finns en mängd kanaler som kan användas för att kommunicera information och alla 

besitter olika egenskaper. Daft och Lengel (1984) benämner kanaler som medium och 

klassificerar dessa efter rikhet. Ett rikt medium innehar möjlighet till direkt återkoppling, har 

hög kapacitet att överföra sociala ledtrådar och ger stort utrymme för personlighet. Effektiv 

kommunikation kan uppstå när mediet har tillräcklig kapacitet att hantera tvetydighet. Kan det 

meddelande som förmedlas tolkas på olika sätt bör ett rikt medium väljas. Är dock 

tvetydigheten liten, som i exempelvis meddelanden av kvantitativ karaktär, är ett fattigt 

medium att föredra (Ibid). Heide (2002, s. 72) beskriver en annan modell, som går i likhet 

med Daft och Lengels teori, där mediers rikhet grundas på hur väl det kan bära fram icke 
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verbal social information. Enligt denna modell besitter medier skilda egenskaper som gör att 

de passar bättre för vissa situationer (Short, Williams, Christie 1976, se Heide, Heide 2002, 

s.72). Medier som videokonferenser och telefonsamtal innehar en högre grad av social 

närvaro än exempelvis e-post. Att ett medium innehar hög social närvaro är viktigt för 

situationer som innehåller ett etablerande av relationer och för att exempelvis lösa konflikter 

(Ibid, s. 72) 

 
Heide (2002, s.72) skriver om dessa teorier, som han benämner som de rationella modellerna, 

och deras synsätt på människors användning och inställning till olika medier. Inom båda dessa 

modeller finns det ett gemensamt grundantagande gällande att datormedierad kommunikation 

är mindre rikt i jämförelse med öga mot öga-kommunikation. Detta grundat på att dessa 

medier saknar en viktig aspekt av kommunikationen då de filtrerar bort sociala ledtrådar. De 

rationella modellerna har dock kommit att kritiseras ur ett flertal aspekter. Kritik har riktats 

mot att studierna som format dessa har genomförts i laboratoriemiljö och därmed går miste 

om de sociala kontexter som återfinns i den naturliga organisationsmiljön. Inom dessa 

modeller menar man att användarnas beslut om vilka medier som ska välja grundas på 

kommunikationsuppgiften och de egenskaper medierna innehar. De rationella teorierna 

bortser därmed från att människor upplever saker på olika sätt och att upplevelsen kan skilja 

sig beroende på situationen (Heide 2002, 74-75). Fulk och Boyd (1991, s. 411-412) menar att 

användarnas uppfattning och användande av olika medier är socialt konstruerade och att de 

inte är helt rationella i sina val. Vilket medium som anses lämpligt för den information som 

ska kommuniceras kan grundas i de antaganden och normer som finns inom en organisation. 

De framhåller att det ligger en stor variation i individers uppfattning och användande av 

elektroniska medier och att denna variation dels beror på socialt konstruerade förhållanden. 

De menar att den sociala kontexten är lika betydande vid val av medier som de identifierade 

faktorer inom de rationella modellerna (Ibid).   

 

I en kvalitativ studie som utfördes 2003 undersöktes vad som påverkar människor i deras val 

av kommunikationskanaler och en rad faktorer kunde urskiljas (Rauofi 2003). Innehållet och 

mängden information var något som spelade roll vid val av medium. Tid var en annan faktor 

som ansågs som viktig. Tiden det tar att förbereda, skicka, leverera, vänta och svara är 

betydande vid val av kanal. SMS fungerade bra för brådskande ärenden, då det går snabbt att 

skicka och få svar (Ibid) 
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3. Metod 

Följande kapitel ger en beskrivning av det metodologiska tillvägagångsätt som använts, vilka 

datainsamlingstekniker som har nyttjas och en ingående beskrivning av det praktiska 

utförandet.  

3.1 Metodansats  

På grund av uppsatsens formulerade undersökningsproblem har studien en kvalitativ 

inriktning. Inom den kvalitativa inriktningen fokuserar forskningen mer på ord och “mjuka” 

data i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel och Davidson 2011, s.14). 

Undersökningar kan klassificeras utifrån den vetskap och kunskap man har inom 

problemområdet innan undersökningen startar. Då det finns luckor i vår kunskap har 

undersökningen en utforskande utgångspunkt, något som Patel och Davidson (2011, s. 12) 

menar kännetecknar en explorativ undersökning. Syftet med en explorativ undersökning är att 

inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett visst problemområde och det används ofta 

olika datainsamlingsmetoder för inhämtande av information (Ibid, s. 12).  

 

3.2 Datainsamling  

Uppsatsen utgår från data insamlad vid två olika förskolor och syftar till att undersöka hur 

digitala medier används för kommunikation mellan förskolepersonal och vårdnadshavare 

inom förskolan. Undersökningen har en jämförande design där det har studerats två olika 

förskolor som använder digitala medier i olika utsträckning. Studiens empiriska 

informationsinsamling har skett genom intervjuer och enkäter för att få en inblick i de olika 

verksamheterna och en förståelse för hur kommunikationen ser ut och fungerar.   
 

3.2.1 Fallstudie samt urval  
Undersökningen är genomförd på ett sätt som Patel och Davidson (2011, s. 56) benämner som 

fallstudie. Författarna beskriver innebörden av en fallstudie som en undersökning som 

genomförs på en mindre, avgränsad grupp. Ett fall kan vara i form av en individ, organisation 

eller situation och ämnar till att få en så täckande och fyllig bild som möjligt av det specifika 

fallet. För att uppnå detta utgår man från ett helhetsperspektiv och det är vanligt att man 
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använder olika datainsamlingsmetoder för att erhålla information av olika karaktär (Ibid, s. 

57).  
 
Då studien behandlar information insamlad vid två olika förskolor tar den uttryck i en 

komparativ design. Bryman (2008, s.82) menar att denna har en jämförande utgångspunkt där 

det används mer eller mindre identiska metoder för att undersöka två kontrasterande fall. Att 

jämföra en viss företeelse utifrån två eller flera olikartade fall kan medföra en bättre förståelse 

för den specifika företeelsen. Han poängterar dock att en komparativ design inte är helt 

problemfri då de skillnader som identifieras inte uteslutande behöver bero på fallens 

särskiljande drag, något vi haft i åtanke under studiens gång (Ibid, s.82).  
 

De två förskolorna valdes ut baserat på ett målinriktat urval, vilket innebär att fall och 

deltagare valts på ett strategiskt sätt där fallen är relevanta för de forskningsfrågor som 

formulerats (Ibid, s.329). Studien syftar till att undersöka användandet av digitala 

kommunikationsmedier och då vi valt att använda en komparativ form var det vissa kriterier 

som behövde stämma in på fallen; ett fall där digitala medier används i större utsträckning 

och ett fall där det används i mindre utsträckning Vi kontaktade ett flertal förskolor som gick 

under dessa förbestämda kriterier och fick svar från två stycken som var intresserade av att 

medverka i undersökningen. Då vi har valt att följa de forskningsetiska aspekter som Patel 

och Davidsson (2011, s. 62-63) framhåller som väldigt viktiga har information om 

medverkande förskolor och personer behandlats konfidentiellt. Vi har därför valt att benämna 

de två medverkande förskolorna med fiktiva namn, Solen och Månen. Solen är den förskola 

som använder digitala medier för kommunikation i större utsträckning och Månen den som 

använder det i mindre utsträckning.  

 

3.2.2 Intervjuer 
Undersökningen innefattar fyra individuella, semistrukturerade intervjuer. Studien har som 

tidigare nämnts en jämförande utgångspunkt. Bryman (2008) menar att det krävs ett visst mått 

av struktur när man genomför en jämförande studie och att semistrukturerade intervjuer då är 

att föredra. Vid dessa typer av intervjuer ligger fokus på intervjupersonernas egna synsätt. 

Patel och Davidson (2011, s. 82) menar att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka 

och identifiera egenskaper hos något, t.ex. intervjupersonens uppfattning om ett visst 

fenomen.  
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Då vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer har vi använt oss av en 

intervjuguide (se bilaga 2) som kan beskrivas som en lista med teman som ska beröras. I 

intervjuguiden har ett antal teman definierats och de formulerade frågorna har gett stort 

utrymme för intervjupersonerna att själv utforma svaren. I kvalitativ forskning kan avvikelser 

från intervjuguiden ske i form av ändringar av frågornas ordningsföljd och nya frågor kan 

även dyka upp under genomförandet (Bryman 2008, s.79-83). Intervjuerna är därmed väldigt 

flexibla och kan anpassas efter intervjupersonens svar. Intervjuerna innefattar en låg grad av 

standardisering vilket innebär att frågorna har ställts i den ordning som lämpat sig bäst vid 

respektive intervju. Intervjuguiden har även fungerat som en riktlinje att följa för att styra 

samtalet mot de ämnesområden vi velat undersöka.  
 

Innan intervjuerna har vi varit noga med att informera om undersökningens syfte och även 

klargjort för medverkande att deltagandet kommer behandlas konfidentiellt. Denna 

information har skickats med ett missivbrev (se bilaga 1) till respektive verksamhet.  
 

I studien har fyra pedagoger intervjuats. Vi har haft kontakt med de medverkande via e-post 

för att bestämma plats och tidpunkt för genomförandet. Intervjuerna hölls på respektive 

informant arbetsplats i ett avskärmat rum under ca en timme. Materialet spelades in med 

informanternas vetskap och godkännande. En fördel med att spela in intervjun som Patel och 

Davidson (2011, s. 87) framhåller är att svaren registreras exakt som det sägs. Detta medför 

även att vi kan gå tillbaka och lyssna. Då vi har spelat in materialet har vi valt att inte 

anteckna under intervjuns gång vilket har gjort att vi fullt ut har kunnat fokusera på det som 

sägs. En nackdel med detta tillvägagångsätt är att inspelning kan medföra att informanten blir 

mer medveten om vad denne säger och benägen att framstå på ett visst sätt, vilket kan påverka 

svaren (ibid 2011, s.87). Dock anser vi att följderna av att spela in intervjuer är övervägande 

positiva.  
 
 

3.2.3 Frågeformulär 
Som ytterligare informationsinsamling innefattar studien ett frågeformulär (se bilaga 3) som 

har skickats ut till fem vårdnadshavare vid respektive förskola för att få deras synvinkel på 

kommunikationen. Patel och Davidson (2011, s. 75-76) beskriver två aspekter som bör tas i 

beaktande när man samlar information med frågor; standardisering och strukturering. 

Standardisering innebär i hur stor utsträckning frågorna i förväg är ordnade och utformade av 
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intervjuaren. Strukturering visar i vilken grad frågorna ger möjlighet för respondentens egna 

tolkningar. Formuläret är av kvalitativ karaktär och har en låg grad av strukturering vilket 

innebär att frågorna är öppna utan fasta svarsalternativ. Enkäten har dock en hög grad 

standardisering där frågornas formulering och ordning är väl förbestämd. Vid en enkät saknas 

möjligheter till vidare förklaring och komplettering vilket lägger stor vikt att se till att alla de 

områden som ska undersökas finns representerade (Ibid 2011, 75-76). Då formuläret är 

kvalitativt med öppna frågor genererar den relativt omfattande svar. Vi har därför valt att 

begränsa oss till fem vårdnadshavare vid respektive verksamhet.  

 

3.3 Analys  

För att sammanställa intervjuerna har det insamlade materialet analyserats i likhet med en 

fenomenografisk analysmodell som enligt Patel och Davidsson (2011, s. 33) innefattar fyra 

steg; etablera ett helhetsintryck, uppmärksamma likheter och skillnader, kategorisera 

materialet samt organisera kategorierna i relation till varandra.  
 

På grund av studiens explorativa karaktär har analysen av resultatet varit omfattande.   

För att göra resultatet mer överskådlig skrevs insamlad data ner. Olika mönster har sedan 

kunnat utläsas och de relevanta delarna för uppsatsens syfte kunde urskiljas. Dessa har sedan 

legat till grund för att summera analysens resultat.   
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet som framkommit ur vår empiriska datainsamling. Under 

första delen redovisas data från intervjuer och frågeformulär vid förskolan Solen. Under 

andra delen redovisas data från intervjuer och frågeformulär vid förskolan Månen. Vi har i 

denna uppsats valt att benämna intervjuade pedagoger som informanter och vårdnadshavare 

som svarat på frågeformuläret som respondenter. Detta för att på ett tydligt sätt skilja dem åt. 

Intervjuguiden går att finna under bilaga 2. Frågeformuläret går att finna under bilaga 3. 

4.1 Resultat förskolan Solen 

Förskolan Solen använder digitala medier för kommunikation i stor utsträckning. Förskolan är 

fristående och belägen i Stockholm. På Solen använder pedagogerna ett digitalt system som 

fungerar som en intern plattform för dokumentation och kommunikation mellan 

vårdnadshavare och personal. Det digitala intranät som används har vi valt att benämna med 

ett fiktivt namn: Intratech. Studien har genomförts på två olika avdelningar där en pedagog 

vid respektive avdelning har intervjuats. Enkäten har publicerats på förskolans intranät och 

generade svar från fem vårdnadshavare.  

 

4.1.1 Intervjuer - förskolan Solen  
	  
Intranätet Intratech 
Den digitala kommunikationskanal som används i störst utsträckning på förskolan Solen är 

deras intranät Intratech. A berättar att Intratech är ett stängt system som endast är synligt för 

pedagoger och vårdnadshavare och fungerar som en länk mellan dem. Här läggs det bland 

annat upp vecko- och månadsbrev, dokumentation av verksamheten och vad barnen har för 

projekt för tillfället. Alla vårdnadshavare på förskolan har tillgång till detta system med 

inloggningsuppgifter som de får när deras barn börjar på förskolan. Intratech är kopplat till 

vårdnadshavarnas e-postadresser och varje gång en ny uppdatering görs får de en notifikation 

i inkorgen (personlig kommunikation, informant A 2014). Informant A berättar att Intratech 

nu även finns som en applikation som kan laddas ner till en smartphone. Hon har sett att 

föräldrar blivit mer aktiva på Intratech och tror att detta kan bero på att det nu går att nå på ett 

enkelt sätt via mobiltelefonen.  
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Intratech fungerar som en allmän informationskälla till alla vårdnadshavare, där information 

gällande hela verksamheten och barngruppen läggs ut. A berättar att denna del är i form av en 

blogg där inlägg och bilder publiceras. Eftersom Intretech är ett slutet forum känner sig 

förskolan trygg med att lägga upp bilder på barnen här eftersom det inte kan läcka ut till 

obehöriga (personlig kommunikation, informant A).  B berättar att det här inte läggs ut någon 

privat information gällande ett specifikt barn. I intranätet har även varje enskilt barn en egen 

sida. Här kan personlig information gällande barnets intressen, utvecklingsfaser och dylikt 

läggas ut och denna sida har enbart det berörda barnets vårdnadshavare tillgång till (personlig 

kommunikation, informant B 2014).  
 

A säger att det på Intratech finns möjlighet för vårdnadshavare att lämna kommentarer och ge 

respons på hur de upplever att det fungerar i förskolan. Hon ser detta som positivt och något 

de tillsammans kan diskutera vid utvecklingssamtal (personlig kommunikation, informant A 

2014). Inför utvecklingssamtal får vårdnadshavare även fylla i ett formulär som finns på 

Intratech, som även det sedan fungerar som underlag. B menar att både pedagoger och 

vårdnadshavare på så vis kan vara förberedda inför ett samtal. Eftersom vårdnadshavare har 

möjlighet att läsa information på Intratech redan innan samtalet kan de fokusera på annat som 

anses viktigt, information som de kanske inte haft tid eller möjlighet att prata om innan 

(personlig kommunikation, informant B 2014).  
 

A anser att vårdnadshavarna själva har ett ansvar att läsa den information som publiceras på 

Intratech. Hon berättar att när de tidigare satte upp veckobrev eller dylikt i pappersform på 

barnens hyllor var det många vårdnadshavare som kunde komma och säga att de inte fått 

någon lapp eller att information hade missats. Hon menar att detta nu kan undvikas. Har 

informationen publicerats på Intratech så finns den tillgänglig för alla. Det är därför upp till 

både personal och vårdnadshavare att själva läsa och ta till sig informationen (personlig 

kommunikation, informant A 2014).  
 

Övriga kommunikationskanaler 

Båda intervjupersonerna berättar att den främsta kommunikationen med vårdnadshavare sker 

öga mot öga. De anser att den muntliga kontakten som sker dagligen med vårdnadshavarna är 

den allra viktigaste. B menar att den personliga kontakten vid exempelvis hämtning och 

lämning skapar en trygghet hos vårdnadshavarna. Vid dessa tillfällen har de möjlighet att 
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diskutera vad som händer eller har hänt under dagen (personlig kommunikation, informant B 

2014).   
 

Vi tycker ju alla att det är jätteviktigt med den dagliga kommunikationen, att varje 

barn får ett bra avslut tillsammans med sina föräldrar och samma sak på morgonen, 

ett bra mottagande. (Informant A 2014) 

 

Trots att Intratech är en betydande kommunikationskanal för förskolan så använder de 

fortfarande en del papperslappar för att kommunicera med vårdnadshavare. B berättar att de 

veckobrev som läggs ut på Intratech även sätts upp i pappersform i hallen på förskolan. Här 

finns även en kalender där vårdnadshavare får möjlighet att ta del av daglig information, 

gällande exempelvis vad de gjort under dagen eller vad de ätit till lunch. B anser att det är bra 

med en kalender då vårdnadshavarna inte alltid har möjlighet att tala med pedagogen som 

varit med barnet under dagen. Hon poängterar dock att inte alla vårdnadshavare stannar och 

läser informationen som finns tillgänglig i hallen. Hon menar att detta kan bero på hur aktiva 

de är i andra kanaler. Det kan också bero på vilken tid barnen hämtas och lämnas. Hon tror att 

det är många som inte har tid att läsa information om de kommer sent och hämtar eller 

struntar i att läsa om det är många som befinner sig i hallen samtidigt (personlig 

kommunikation, informant B 2014). A berättar att de på hennes avdelning har en väldigt liten 

hall och att de stänger och öppnar på en annan avdelning. Numera sätter de aldrig, eller 

väldigt sällan, upp lappar till vårdnadshavarna. Detta gör att det sker väldigt lite 

kommunikationen i hallen och att vårdnadshavarna därför inte naturligt skulle gå in och läsa 

lappar där (personlig kommunikation, informant A 2014).  
 

Förskolan har en hemsida där man kan hitta kalendarium och veckans matsedel, läsa 

information om studiedagar och telefonnummer till förskolan. Övriga kanaler som används 

för kommunikation är telefonsamtal, SMS, e-post och papperslappar. De två förstnämnda är 

de kanaler som vanligen används vid frånvaroanmälningar av barnen eller om det sker något 

oförutsett under dagen, exempelvis om ett barn ska hämtas tidigare eller annan brådskande 

information. B anser att det är bra att sådan information kan skötas via mobiltelefonen, mest 

på grund av att hon kan bära med sig den hela dagen och snabbt kunna svara. Hon poängterar 

att de inte kan vara lika snabba på att sprida eller motta sådan information genom Intratech 

eller e-post (personlig kommunikation, informant B 2014).  
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B anser att de aldrig kan informera för mycket och om de inte informerar via många olika 

kanaler så är det alltid någon vårdnadshavare som missar eller säger sig inte erhållit 

information.  
 

Om vi bara kommunicerar något digitalt så märker vi att alla inte fått informationen, 

eftersom alla inte är lika regelbundna där. (Informant B 2014) 

 

Hon menar att alla inte heller har daglig tillgång till en dator och kan därför inte bli 

uppdaterade genom Intratech lika snabbt. De informerar således även muntligt till de 

vårdnadshavare som inte är lika aktiva på Intratech.  
 

Digital kommunikation 

A berättar att hon är en förespråkare av digitala informations- och kommunikationsverktyg i 

förskolan och har själv sett hur mycket bättre kommunikationen fungerar efter 

implementeringen av sådana. Hon berättar att vårdnadshavarna i början var aningen negativa 

till att kommunicera via Intratech men att de snabbt upptäckte hur enkelt och smidigt det var. 

Detta har gjort kommunikationen enklare för både vårdnadshavare och pedagogerna och hon 

tycker att de kan se att informationen kommer fram på ett tydligare sätt än tidigare (personlig 

kommunikation, informant A 2014).  
 
Även B anser att det finns fördelar med att använda digitala system som Intratech och har 

märkt positiva effekter av detta. Hon tycker det är bra att genom Intratech få en smidig och 

snabb informationsspridning och menar att de har fått positiv respons från vårdnadshavare 

som tycker det är kul att få en inblick i verksamheten och själva kunna kommentera och följa 

med.  
 

B anser att de genom att använda digitala verktyg slipper många praktiska moment, såsom att 

skriva ut information och bilder, klippa, klistra och sätta upp på väggar och hyllor. Hon menar 

att det nu också är enklare för pedagogerna att använda bilder i sin informationsspridning, 

något som skapar en annan dimension och säger mycket om barnen och olika situationer. Små 

barn har inte alltid lätt att berätta vad som hänt under dagen. B tror att bilder öppnar upp för 

diskussion när vårdnadshavarna kan titta på dem tillsammans med barnen och att de då lättare 

kan svara på frågor angående vad de gjort eller lärt sig (personlig kommunikation, informant 

B 2014).  
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B framhäver vikten av att alla ska känna sig inkluderade i verksamheten och 

informationsspridningen. Hon menar att ingen får känna sig utestängd, oavsett tillgång till 

digitala verktyg. När ett nytt barn i dagsläget börjar på förskolan kontrolleras det om familjen 

har de digitala tillgångar som krävs eller om de har några speciella preferenser gällande 

kommunikationen. B menar att alla vårdnadshavare har olika behov och önskemål gällande 

vilken information de vill ha och hur de vill ha den och att de försöker möta dessa så gott de 

kan. 
 
B tror att det är en lång process innan alla vårdnadshavare blir aktiva på Intratech. Dels tror 

hon att det beror på att alla helt enkelt inte är lika intresserade av digital interaktion och tar 

inte till sig det lika mycket som andra. Hon tror även att det finns en tröskel i att 

vårdnadshavarna måste lära sig hur systemet fungerar och hur man hanterar det. Innan de 

gjort det så kan de känna en oro eller okunskap som gör att de drar sig för att använda det. 

Dock menar B att när de väl sätter sig in i systemet så är det inget problem. 
 

De flesta hanterar ju smarta telefoner idag, och det är egentligen ingen skillnad.  

(Informant B 2014)  
 

Jag tycker det ligger mer som ett intresse i hos sig själv, att utnyttja och våga lära sig 

verktyget. Ju mer jag lär mig ju lättare är det att använda dem och ju mer kan jag 

Kommunicera så. (Informant A 2014) 

 

B tror att det finns vissa risker med att de digitala medierna tar över mer och mer. Hon anser 

att den digitala kommunikationen inte får vara på bekostnad av något annat, utan är övertygad 

om att den muntliga kommunikationen alltid måste få finnas kvar (personlig kommunikation, 

informant B 2014). Detta är något som även A håller med om. Den digitala kommunikationen 

får inte bli den enda kanalen som existerar och man får aldrig gå miste om den personliga 

kontakten (personlig kommunikation, informant A 2014).  
 

Sociala medier  

Båda informanterna berättar att förskolan har en Facebooksida, men att de inte är särskilt 

aktiva där. De berättar också att vårdnadshavarna är mindre positiva till sociala medier som 

kommunikationskanal. Det är många vårdnadshavare som inte vill att deras barn ska finnas 

med där och det måste respekteras (personlig kommunikation, informant A 2014).  
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B anser att eftersom de använder Intratech i så stor utsträckning så har pedagogerna inte tid att 

uppdatera både där och på sociala medier. Hon föredrar Intratech framför Facebook då 

informationen på Intratech kan vara mer djupgående. På Facebook anser hon att 

informationen blir ytlig eftersom de måste vara mer begränsade och försiktiga med vad som 

skrivs och vem som visas på bilder. Hon tror att en Facebooksida istället kan fungera som ett 

sätt för förskolan att marknadsföra och profilera sig. Detta är något som hon tror kommer 

utvecklas och menar att fler förskolor kommer använda sig av sociala medier i framtiden 

(personlig kommunikation, informant B 2014). Även A anser att sociala medier kan fungera 

som ett sätt för förskolan att marknadsföra sig på, och poängterar att eftersom förskolan är 

fristående är den också beroende av intressenter. Hon berättar även att hon själv brukar 

besöka andra förskolors Facebooksidor för att få en inblick i deras verksamhet och få 

inspiration och idéer.          

 

4.1.2 Frågeformulär - förskolan Solen  
	  
Vårdnadshavarnas kommunikation med förskolan 

De tillfrågade vårdnadshavarna vid förskolan Solen använder alla e-post för att kommunicera 

privat. Vanligt förekommande är även att använda sig av sociala medier som Facebook och 

Instagram. På frågan hur de kommunicerar med förskolan har även alla angett att e-post 

används som kommunikationskanal. Alla respondenter använder även telefonsamtal och SMS 

för att kommunicera med förskolan. Fyra av fem har även svarat att öga mot öga-

kommunikation och papperslappar används. En respondent har angett att Intratech används 

för att kommunicera information till förskolan. 
 

För att meddela frånvaro använder fyra av de fem respondenterna SMS. När det kommer till 

att meddela senare eller tidigare hämtning använder tre av de fem respondenterna 

telefonsamtal. På frågan hur de föredrar att ge information till förskolan har fyra av de 

tillfrågade svarat SMS med anledningen att det är ett snabbt och enkelt sätt att förmedla 

kortare information. 
 

Förskolans kommunikation med vårdnadshavare 

När vårdnadshavarna får information från förskolan kan detta ske genom Intratech, e-post, via 

en whiteboard på väggen i förskolans hall och muntligt öga mot öga. Vilken kanal som 

används beror på vilken information som ska förmedlas. Veckobrev skickas ut via Intretech 
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och när detta har lagts upp skickas en automatisk påminnelse till vårdnadshavarnas e-post. På 

Intratech skrivs information om veckans aktiviteter, kommande aktiviteter och möten men här 

publiceras även bilder. Detta verktyg är att föredra när det ska förmedlas information om 

aktiviteter och utflykter som gjorts eller ska göras. 
 

När det kommuniceras muntligt öga mot öga gäller det främst privat information om barnet, 

dess utveckling och hur dagen har varit.  
 

öga mot öga-kommunikationen är bra när jag vill prata med pedagogerna om hur just 

mitt barn haft det just den dagen och för att få bättre kontakt med fröknarna och bättre 

insyn i förskolans verksamhet så jag får en känsla av vad mitt barn gör och hur hen har 

det på dagarna. (Respondent 5 2014) 

 

Respondent 3 skriver dock att det kan vara svårt att få tid för den sortens kommunikation då 

den personal man vill prata med inte alltid finns tillgänglig vid tillfället för hämtning eller 

lämning (respondent 3 2014).  
 

På frågan hur respondenterna går till väga för att hitta specifik information har två olika svar 

angetts. Antingen vänder de sig direkt till personalen och frågar eller så söker de efter 

informationen på Intratech. 
 

Digital kommunikation  

Alla tillfrågade respondenter har en positiv inställning till att använda digital kommunikation 

inom förskolor. Respondent 1 skriver att Internet ändå används regelbundet i samhället och 

arbetslivet, så att använda det inom förskolan som kommunikationskanal blir enbart 

ytterligare en sak att kolla (Respondent 1 2014). Respondent 4 anser att det idag är en 

förutsättning för en fungerande och effektiv kommunikation (Respondent 4 2014). Något som 

respondent 5 poängterar som viktigt är att informationen som förmedlas digitalt är sluten och 

inte kan nås offentligt.  
 

Ser främst positiva aspekter då det förenklar, arkiverar och effektiviserar allting. 

Dock är det personliga mötet med personalen viktigt eftersom de är människor som är 

så viktiga i mitt barns liv och vardag.(Respondent 5 2014)  
 



	   23	  

Något som respondent 5 ser som negativt med digital kommunikation är något som denne 

beskriver som ”icke närvaro” och att det kan bli för många val av kanaler (respondent 5 

2014). 
 

När det gäller sociala medier finns en blandad uppfattning hos respondenterna. Den allmänna 

bilden är relativt positiv med anledningar som att det är ett effektivt kommunikationsverktyg 

där man lätt kan nå människor och kommunicera i grupp. Respondent 5 anser att sociala 

medier är fel forum när det kommer till kommunikation inom förskolan och skriver att det 

finns en oro över hur information kan spridas på sociala medier och att det inte passar när det 

handlar om barn och deras dagliga verksamhet och utveckling (respondent 5 2014).  
 

4.2 Resultat förskolan Månen 

Förskolan Månen använder digitala medier för kommunikation i väldigt liten utsträckning. 

Förskolan är kommunal och belägen i Stockholm. Studien har genomförts vid två olika 

förskolor inom samma verksamhet. Det båda förskolorna har samma enhets- och förskolechef 

och arbetar på samma sätt. Vi har därför valt att benämna dem som en gemensam förskola vid 

namnet Månen. Intervjuer har genomförts med en pedagog från respektive förskola och 

enkäten har skickats ut via e-post till fem vårdnadshavare men genererade fyra svar.  

 

4.1.1 Intervjuer - förskolan Månen 
	  
Kommunikationskanaler 

Båda intervjupersonerna berättar att den främsta kommunikationskanalen på förskolan är öga 

mot öga-kommunikation. Den kommunikationen sker dagligen och behandlar exempelvis 

information gällande barnet, vad som gjorts och hänt under dagen. Båda framhåller att det 

personliga mötet och den kontakten man får med vårdnadshavarna i den muntlig 

kommunikation är absolut viktigast. D menar att förskolan har ett enormt förtroende som 

ansvarar för det viktigaste som vårdnadshavarna har, det vill säga barnen. Ett bra och positivt 

bemötande gentemot vårdnadshavarna är därför viktigt och att de visar att de ser och lyssnar 

på dem. De menar dock att det händer att pedagogerna inte alltid har tid att prata med 

vårdnadshavare vid hämtning och lämning. Ibland är personalen ensam med många barn eller 

så vill de inte diskutera känslig information med en vårdnadshavare framför andra. Därför är 
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det bra att informera via fler kanaler (personlig kommunikation, informant D 2014). Båda 

informanterna berättar att pedagogerna kompletterar den muntliga kommunikationen med att 

skriva information på en whiteboardtavla eller sätta upp papperslappar på en anslagstavla i 

entrén. Detta gäller främst övergripande information gällande hela avdelningen. D menar 

dock att långt ifrån alla vårdnadshavare läser informationen på tavlorna. “Inte så mycket som 

vi skulle vilja. All information går inte fram” (Informant D 2014).     
  

Mycket information förmedlas vid förskolan via papperslappar. De skriver inte regelbundna 

vecko- eller månadsbrev, utan informerar skriftligt när de har tid och känner behov av att 

uppdatera vårdnadshavarna. Det skrivs då ut papperslappar som sätts upp på barnens hyllor. 

Det är mycket praktiskt information berättar C, gällande exempelvis kommande 

föräldramöten, utflykter och tidig stängning, men även berättande texter om hela 

verksamheten (personlig kommunikation, informant C 2014).  
 

Trots att de sätter upp lappar behöver de även påminna vårdnadshavarna muntligt för att 

verkligen se till att informationen når fram till alla. Det sker ofta missar i kommunikationen 

med vårdnadshavare som säger att de inte fått några lappar eller information (personlig 

kommunikation, informant D 2014). C berättar att det även sker språkliga missförstånd 

gällande den skriftliga kommunikationen. Hon menar att pedagogerna minst en gång i veckan 

behöver förtydliga för vissa vårdnadshavare muntligt för att undvika missförstånd. Båda 

avdelningarna använder även telefon för att kommunicera med vårdnadshavare. Det är främst 

vårdnadshavarna som ringer till avdelningen, oftast gällande frånvaroanmälningar och 

oförutsedda händelser. Intervjupersonerna berättar att de för bara några veckor sedan fick 

tillgång till en Iphone.  
 

Både C och D anser att kommunikationen fungerar bra utifrån de förutsättningar de har. C 

anser att papperslappar är ett bra sätt att informera vårdnadshavare om hela barngruppen, 

något som de inte alltid har tid att prata om när de möts under dagen (personlig 

kommunikation, informant C 2014). Dock upplever informant D att all information inte alltid 

går fram som den ska. Hon berättar att Stockholms stad varje år delar ut en enkät till 

vårdnadshavarna gällande kommunikationen och informationsspridningen och menar att de 

fått ganska dålig kritik gällande just detta. ”Då måste vi rannsaka oss själva också, det kanske 

är så att vi har missat. Eller så är det föräldrarna som inte har lyssnat eller sett lappar.” 

(Informant D 2014)  
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När ämnet sedan tagits upp på föräldramöten har vårdnadshavarna ställt sig frågande och 

menar istället att det är nöjda med kommunikationen. D säger att avdelningen gärna vill få 

reda på vad som saknas och vad som kan förbättras från förskolans sida. Hon poängterar dock 

att breven de sätter upp på hyllor eller anslagstavlor inte är speciellt långa, och borde därför 

inte vara svåra att ta till sig (personlig kommunikation, informant D 2014). 
 

Både C och D anser att dokumentation av verksamheten och barnen fungerar som en 

kommunikationskanal till vårdnadshavarna. Här kan de bland annat visa upp vad barnen gör, 

utflykter de varit på och vad de lärt sig. Foton på barnen sätts upp på avdelningens väggar där 

vårdnadshavare kan gå in och titta. Barnen har även varsin pärm där teckningar, foton och 

projektarbeten samlas. D berättar att det finns önskemål hos vårdnadshavarna att få se bilder 

från verksamheten, men att det går lite upp och ner i hur mycket man hinner dokumentera och 

sätta upp på väggar eller in i pärmar. Hon anser att kraven på dokumentation har ökat och 

känner att hon inte riktigt räcker till eller hinner med allt hon skulle vilja och utvecklar: “Det 

tar lång tid att skriva ut foton samt klippa och klistra” (personlig kommunikation, informant 

D 2014). 
 

Digital kommunikation 

Både C och D anser att Månen inte kommit särskilt långt i den digitala utvecklingen av 

kommunikationsmedier. D anser sig vara lite av en bakåtsträvare gällande ny teknik, både 

privat och i sitt arbete, men medger att hon skulle kunna bli bättre på att ta till sig detta. Hon 

tycker att det borde vara en självklarhet att kunna skicka information till vårdnadshavare via 

e-post, något de inte har möjlighet till i dagsläget (personlig kommunikation, informant D 

2014). 
 

Båda informanterna anser att det tar lång tid att lära sig ny teknik. C framhåller att det finns 

en uppfattning att digital teknik ska gå så snabbt och lätt att använda. Hon anser dock att om 

kunskap gällande tekniken saknas blir det inte enkelt och smidigt utan tar istället längre tid 

(personlig kommunikation, informant C 2014). Båda informanterna tycker att digitala kanaler 

som exempelvis e-post kan vara bra, men att de aldrig få ersätta den dagliga öga mot öga-

kommunikationen. Informant C poängterar att det digitala inte får ta över och vara den enda 

kanalen (personlig kommunikation, informant C 2014). De båda anser att man går miste om 

mycket i kommunikationen när man inte kan se reaktioner eller kroppsspråk vilket kan leda 

till att missförstånd uppstår. Om en dialog enbart sker digitalt så kan det vara svårt att 



	   26	  

uppfatta hur informationen tas emot och tolkas (personlig kommunikation, informant D 

2014). C poängterar att trots att hon kan tänka sig att använda e-post som 

kommunikationskanal, så skulle hon inte vilja skicka ut privat information om ett barn med 

tanke på spridningsrisken (personlig kommunikation, informant D 2014). 
      

Något de på förskolan nyligen börjat använda sig av är en läroplatta, som de båda anser kan 

användas för kommunikationen med vårdnadshavare och inte enbart i den pedagogiska 

verksamheten. Informant C berättar att filmer som spelas in med läroplattan kan fungera som 

underlag i samtal med vårdnadshavare. Hon menar att filmerna kan förtydliga något som man 

berättat för vårdnadshavare gällande barnet.  
 

Läroplattan användas även för interaktion med barnen. Intervjupersonerna berättar att det 

skiljer sig mycket hur den används, och vilken pedagog som använder den. D tror att det dels 

beror på intresset hos pedagogen och att det tar olika lång tid för personer att lära sig hantera 

ett verktyg. Hon tror också att det kan bero på att en del ser fördelarna med digitala verktyg 

mer än andra.  
 

Informant D menar att man måste träna på att använda ett verktyg för att det ska kunna bli en 

vana. Hon lägger dock till att det inte alltid finns tid, eller att hon inte tar sig tiden att sätta sig 

i lugn och ro och lära sig. Hon menar även att detta skulle ta tid från arbetet och barnen. D 

anser att okunskap inför ett verktyg inte får bli ett hinder så att man drar sig för att använda 

det. Hon berättar att vissa på avdelningen har gått på IT-utbildning, men att detta inte har lett 

till någon större förändring i förskolans användning av digitala medier. Några i personalen har 

blivit utsedda av ledningen att driva IT och IKT framåt och även vara behjälpliga om någon 

behöver stöd, vilket hon anser är jättebra (personlig kommunikation, informant D 2014). 
 

Informant D menar att det är upp till varje förskola hur man arbetar med IT, och att det därför 

kan se väldigt olika ut. Hon tror att det dels beror det på ledningen, vad de prioriterar och 

lägger pengar på. Även om man skulle vilja arbeta mer med IT så finns det inte alltid ekonomi 

till det. Hon tror även att det beror på intresset hos pedagogerna, för de själva har alltid 

möjlighet att påverka sina chefer.    
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Sociala medier  

Ingen av intervjupersonerna använder sociala medier privat och menar därför att de har svårt 

att relatera till det i arbetssammanhang. D påpekar dock att eftersom företag överallt 

uppmanar till besök på deras Facebooksidor, så kanske det är något att ta till sig (personlig 

kommunikation, informant D 2014). C menar att det inte är ett medium hon är direkt bekväm 

med och eftersom de precis kommit igång med att lära sig om IKT och teknik överlag i 

förskolan så har de inte hunnit börja resonera kring sociala medier ännu. Hon menar att det 

kanske är något som kommer senare. Hon poängterar även att det i så fall måste vara väldigt 

begränsat. Ingen privat information gällande något specifikt barn får förekomma, utan istället 

skulle allmän information om verksamheten eller hela barngruppen kunna publiceras. Hon 

anser att spridningsrisken av bilder och information är en stor nackdel med sociala medier. 

Dessutom anser hon att det kan skapa onödiga missförstånd där hon syftar på om man 

exempelvis råkar skriva något som en vårdnadshavare misstolkar eller tar illa vid sig av 

(personlig kommunikation, informant C 2014). Båda informanterna tycker att ett stängt 

internt system vore bättre, men att föräldrar i så fall måste godkänna att deras barn får finnas 

med.  
 
 

4.1.2 Frågeformulär - förskolan Månen 
	  
Vårdnadshavarnas kommunikation med förskolan  

Tre av vårdnadshavarna använder sociala medier för kommunikation på fritiden. Alla de 

tillfrågade respondenterna använder e-post som kommunikationskanal. E-post används dock 

inte alls i kommunikationen med förskolan, varken när de själva delger eller får information 

från förskolan. Den kommunikationskanal som främst används när de själva ska förmedla 

information till förskolan är öga mot öga-kommunikation och telefonsamtal. Vilken som 

används är beroende av situation och vilken typ av information som ska förmedlas. Vid 

kortare information som frånvaroanmälan eller förändrad tid för hämtning och lämning 

används telefonsamtal. Respondent 3 skriver även att frånvaroanmälan kan ske via förskolans 

telefonsvarare och utvecklar; ”Telefonsvarare är bra för då går det att ringa mitt i natten om 

det skulle behövas och man slipper ställa väckaren för att sjukanmäla på morgonen.” 

(respondent 3 2014)  

När det kommer till att delge mer omfattande information är öga mot öga-kommunikation det 

som föredras.  
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Förskolans kommunikation med vårdnadshavare 

När förskolan förmedlar information till vårdnadshavare används papperslappar, telefon, 

anslagstavla och öga mot öga-kommunikation. Information gällande utflykter, föräldramöten 

och tidiga stängningar förmedlas vanligen via papperslappar. På anslagstavlan publiceras 

information om dagens planering, utflykter och information om vilken mat som serveras till 

lunch. Öga mot öga-kommunikationen sker vid hämtning och lämning och här förmedlas 

främst information om hur dagen har varit och vad barnen har gjort. Den 

kommunikationskanal som föredras hos respondenterna är främst öga mot öga-

kommunikation. Respondent 2 menar att detta kommunikationssätt är att föredra då man kan 

ställa följdfrågor, något som även respondent 3 och 4 håller med om (respondent 2, 3 och 4 

2014). En annan aspekt som tas upp är att man genom detta kommunikationssätt undviker 

missförstånd som annars kan uppstå genom exempelvis skriftlig kommunikation. Två 

respondenter föredrar även skriftliga lappar. Respondent 3 föredrar denna kanal när det gäller 

allmän information då man kan gå tillbaka och läsa igen om information exempelvis glömts 

bort (respondent 3 2014). Även respondent 1 (2014) tar upp denna aspekt som en anledning 

till att skriftliga lappar är att föredra. 
 

Digital kommunikation 

På frågan gällande vilka negativa och positiva aspekter som kan ses med digital 

kommunikation i förskolor har respondenterna angett ganska skilda svar. Respondent 1 

(2014) menar att om information förmedlas genom e-post eller SMS kan den lätt försvinna 

och glömmas bort då man får mycket information genom dessa kanaler. Respondent 2 (2014) 

anser att det kan vara positivt då det går fort att förmedla information digitalt. Respondent 3 

framhåller det som positivt då man kan erhålla informationen snabbt och att personalen då 

skulle slippa kopiera och sätta upp lappar. Något som respondent 3 dock ser som negativt är 

att om kommunikationen skulle ske via e-post skulle risken för missförstånd öka och det finns 

även en oro för att det skulle vara en möjlig tidstjuv.  
 

Börjar pedagogerna kommunicera med tex e-mail med föräldrar så kommer detta bli 

en oerhörd tidstjuv samt att risken för missförstånd blir stor. Sedan skulle det vara 

positivt om t.ex. infobrev, kalender mm fanns lättillgängligt på nätet, men då gäller 

det att det är lätt att hitta dit och att uppdateringen verkligen sköts. (Respondent 3 

2014) 
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Respondent 4 tar upp minskad miljöpåverkan som en positiv aspekt med digital 

kommunikation och menar även att det skulle underlätta om information fanns att tillgå på 

internet istället för en anslagstavla på förskolan (respondent 4 2014). 
 

Två av respondenterna anser att sociala medier är ett effektivt och enkelt sätt att kommunicera 

och upprätthålla kontakt med personer. Respondent 1 har angett att denne inte använder sig av 

sociala medier och inte heller är intresserad av detta. I förhållande till kommunikation i 

förskolan ställer sig respondent 1 negativ till sociala medier och poängterar att det inte är 

något som önskas (respondent 1 2014). En av respondenterna säger sig vara öppen för 

användning av denna kommunikationskanal inom förskolan. Det resterande ställer sig mer 

negativt till detta. Respondent 3 menar att det är beroende på hur det utformas och används 

(respondent 3 2014). 
 
 

5. Analys 

Under kapitlet analyseras resultatet av studien i förhållande till vår teoretiska referensram 

och tidigare forskning.  

5.1 Kommunikationskanaler 

Öga mot öga-kommunikation 

Sandberg och Vuorinen (2008) framhäver att den dagliga kontakten som sker i entrén på 

förskolan är väldigt betydelsefull för en god samverkan mellan personal och vårdnadshavare. 

Detta är även en gemensam uppfattning vid förskolorna i vår studie, där både personal och 

vårdnadshavare poängterar att kommunikationen som sker muntligt öga mot öga är väldigt 

viktig. Intervjuperson B vid Solen betonar att den personliga kontakten skapar förtroende och 

en trygghet hos vårdnadshavarna. En vårdnadshavare från Solen menar vidare att den 

muntliga kontakten skapar en personlig relation och en bra insyn i verksamheten. Eriksson 

(2008, s.78) framhåller att kommunikation som sker öga mot öga kan avhjälpa missförstånd 

och sociala ledtrådar kan avläsas och förtydliga den förmedlade kommunikationen. Detta är 

även något som personalen vid Månen poängterar. Genom att se reaktioner och kroppsspråk 

hos en vårdnadshavare kan de tolka en situation bättre och avvärja eventuella missförstånd 

direkt istället för att det ska växa till ett större problem än vad det egentligen är.  
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Enligt Skolverket (2013, s.11) så är tillgången till IT väsentligt lägre i förskolan än 

grundskola och gymnasium. Inom förskolan sker den personliga kontakten dagligen då 

vårdnadshavare lämnar och hämtar sina barn på förskolan. I de högre åldrarna från lågstadiet 

och uppåt trappas den dagliga öga mot öga-kontakten mellan skola och hem ner då barnen 

börjar gå hem själva eller med syskon och kompisar. Det faktum att personal och 

vårdnadshavare i förskolan har en mer frekvent daglig öga mot öga-kommunikation kan leda 

till att behovet av att kommunicera och förmedla information via digitala kanaler inte anses 

lika stort. Detta var även något som en av informanterna vid Månen underströk: ”Dels kanske 

man inte känner samma behov i just förskolan, därför att man ju faktiskt träffar personalen 

varje dag, och det tror jag är det viktigaste.” (informant B 2014)    
 

Övriga kommunikationskanaler 

Resultaten visar en variation av kanaler som används för kommunikation mellan personal och 

vårdnadshavare vid båda förskolorna. Förskolorna använder liknande kanaler till liknande 

syften där den kanal som används främst är beroende av den information som förmedlas. Vid 

båda förskolorna förmedlas kort information om oförutsedda händelser såsom 

frånvaroanmälan och ändrade tider för hämtning och lämning främst via telefon. Vid 

förskolan Solen används SMS mer frekvent för dessa ändamål medan Månen enbart använder 

telefonsamtal. Den snabba återkopplingen framhåller personalen som positivt med denna 

kanal och personalen vid Solen anser att kort saklig information är bra att hantera via en 

mobiltelefon på grund av att den kan bäras med under dagen och det går snabbt att svara.  
 

Information gällande kommande händelser som exempelvis föräldramöten och utflykter 

informeras skriftligt vid båda förskolorna. Detta ser vi som en typ av planerande information 

som riktar sig till alla vårdnadshavare. Det är viktigt att den når fram för att alla ska kunna 

vara och känna sig delaktiga. Dock skiljer det sig hur denna information kommuniceras. På 

Månen används papperslappar och informationstavlor i förskolans entré. Vid Solen har denna 

information nu har flyttats över till digitala medier. Vid en av avdelningarna har 

papperslappar och informationstavlor nästan helt uteslutits och information som tidigare 

förmedlades genom dessa kanaler förmedlas nu bara via Intratech. Vid den andra avdelningen 

har man dock valt att behålla de traditionella kanalerna som ett komplement till Intratech i 

syfte att inte utesluta några vårdnadshavare och försäkra sig om att all information når fram.  
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Sociala medier 

Tidigare forskning har visat att sociala medier är en effektiv kanal för förskolan att 

kommunicera med vårdnadshavare och intressenter (Cox 2012: Chairatchatakul et al. 2012). I 

vår studie framkom det att förskolan Solen har en Facebooksida men att det främsta syftet 

med denna inte är för kommunikation med vårdnadshavare utan istället fungerar som en kanal 

för marknadsföring. Personalen vid Solen anser att informationen som publiceras på 

Facebook blir mer ytlig då de måste vara begränsade i vad som skrivs och vem som syns på 

bild. Trots att Facebook inte används vid Månen är detta något som de poängterar måste tas i 

beaktande om denna kanal ska användas i förskolan. Det krävs att informationen är begränsad 

och ingen privat information får förekomma. Både Carlsson (2011) och Kaplan och Haenlein 

(2010, s. 61) menar att alla typer av organisationer, även icke vinstdrivande, kan dra nytta av 

att profilera sig på Facebook och skapa ett varumärke utåt. Vid Solen är detta det främsta 

syftet med förskolans Facebooksida. Då förskolan är fristående kan de genom denna kanal 

marknadsföra sig och nå ut till intressenter.  
 

Val av kommunikationskanal  

Människors val av kommunikationskanaler har inom de rationella teorierna sin grund i att 

beslut baseras på kommunikationsuppgiften, alltså vilken sorts information som ska 

förmedlas samt de egenskaper medierna innehar (Daft & Lengel; Short, Williams, Christie 

1976, se Heide, Heide 2002, s.74). Fulk och Boyd (1991, 411-412) menar istället att 

individers uppfattning och användning av olika medier är socialt konstruerade. Vilket medium 

som anses lämpligt för den information som ska förmedlas kan grundas i de antaganden och 

normer som finns inom en organisation. Även Nilsson (2011) menar att rådande normer och 

förväntningar kan leda till att ett användande av IKT på en förskola inte tas upp för 

diskussion. Attityder och brist på motivation, menar han, leder till att IKT inte används i 

större utsträckning.     
 

Resultatet i studien går till viss del i linje med de rationella teorierna, där de kanaler som 

används i förskolorna dels grundas på vilken information som ska förmedlas. Telefonsamtal 

och SMS används för kortare mer saklig information. Denna kanal ger möjlighet till snabb 

återkoppling då personalen bär med sig den under dagen. Öga mot öga-kommunikation som 

anses som det “rikaste” mediet enligt de rationella teorierna, anses även i förskolorna som den 

lämpligaste kanalen för att behandla mer omfattande information. Genom denna kanal kan 

relationer etableras och åsikter diskuteras. Både vårdnadshavare och personal menar i likhet 
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med de rationella modellerna att denna kanal motverkar missförstånd som kan uppstå genom 

skriftliga kanaler.  
 

Vi anser dock att en social påverkan är bidragande till vilka kommunikationskanaler som 

används inom verksamheterna. Vår tolkning är att valen grundas i de vanor och normer som 

råder. De traditionella kanalerna som används i förskolan, framförallt papperslappar, har 

använts i många år och således blivit vanor som inte ifrågasätts. Dessa vanor tror vi kan vara 

svåra att bryta. Vi upplever att det vid Månen inte i någon större utsträckning har reflekterats 

över de kanaler som de idag använder. Vid Solen har digitaliseringen drivit personalen att 

bryta gamla vanor och deras användning av digitala medier har skapat en större diskussion 

kring hur olika kanaler kan påverka kommunikationen.  
 

Vår tolkning är att vårdnadshavare är mer begränsade i sina val då de måste följa förskolans 

utbud av kanaler. Finns det exempelvis inte möjlighet att skicka och ta emot e-post i förskolan 

måste de välja ett annat medium. De tillfrågade vårdnadshavarna vid Månen använder alla e-

post privat, och personalen vittnar om att föräldrar haft önskemål om att även införa denna 

kanal i förskolan. I detta fall är det förskolan som inte erbjuder denna möjlighet och därför är 

ett val av denna kanal inte möjlig.  

 

5.2 Digital kommunikation  

I intervjuerna med Månens personal framkommer det att digitala medier främst associeras 

med datorer, e-post och läroplattor. När ämnet diskuteras på Solen innefattar det även intranät 

och sociala medier. Det finns en skillnad i hur mycket diskussionen angående digitala medier 

har lyfts i de båda förskolorna. Detta tror vi kan bero på de rådande skillnaderna i 

användningen av digitala medier i de båda verksamheterna. Vid Solen har digitala medier 

implementeras och det har blivit en självklar del i förskolans kommunikation. Vid Månen 

används inte digitala medier för kommunikation med vårdnadshavare och det har reflekterats 

mindre över hur dessa kanaler kan se ut och användas inom verksamheten.  
 

Möjligheter med digital kommunikation  

Vår uppfattning liksom Heides et al. (2005, s. 26) är att digitala medier kan vara väldigt 

användbara inom en verksamhet och öppnar nya möjligheter för kommunikation och 

spridning av information inom förskolan. Vid förskolan Solen har Intratech blivit en viktig 
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kanal för kommunikation vårdnadshavare och personal emellan och personalen anser att 

intranätet har underlättat kommunikationen. Informant A har arbetat på förskola under en 

längre tid och kan därför se en skillnad mot när digitala kanaler inte användes. Hon menar att 

det numera går snabbare att nå ut med information till vårdnadshavarna. Vid Solen framhålls 

även andra positiva följder som att digitala medier förenklar och effektiviserar 

kommunikationen samt att personalen på ett enkelt sätt kan nå ut med informationen till flera 

personer på samma gång. Personalen vid Solen menar även att de spar tid då de inte längre 

behöver skriva ut, klippa, klistra och sätta upp dokumentation eller lappar till vårdnadshavare 

på barnens hyllor.  

 

Platsoberoende  

I tidigare forskning har det framkommit att det vid hämtning och lämning inte alltid finns tid 

och möjlighet för personal och vårdnadshavare att kommunicera (Sandberg & Vuorinen 

2008). Detta är även något som både personal och vårdnadshavare i vår studie vittnar om. 

Personalen vid båda förskolorna menar att de inte alltid finns på plats eller har tid att prata när 

vårdnadshavare lämnar och hämtar. Detta gäller även vårdnadshavare som kan vara stressade 

när de kommer och många kan befinna sig i hallen på samma gång vilken gör att det inte finns 

möjlighet att prata med personalen. Även den information som skrivs ut på papper och hängs 

upp i förskolans hall missas på grund av dessa omständigheter. Informant D vid Månen menar 

att långt ifrån alla läser denna skrivna information och att all information därför inte når fram. 

Även på informant B:s avdelning vid Solen där de fortfarande sätter upp lappar i hallen säger 

hon att alla föräldrar inte stannar och läser. Hon tror att det främst kan bero på hur aktiva de är 

på Intratech. Då vårdnadshavarna vid Solen kan erhålla information via Intratech så menar vi 

att dessa omständigheter inte är lika problematiska som vid Månen. Detta kan härledas till 

platsoberoende som Heide framhåller som en positiv egenskap hos digitala medier, att 

information kan nås oberoende av tid och plats (Heide 2002, s.70). Vid Solen menar de att 

problem med att information missas har minskat sen de började använda digitala medier. 

Vårdnadshavarna är inte beroende av att få information när de kommer till förskolan utan kan 

nå den när de själva vill och kan. Personalen framhåller att det med Intratech är lättare att 

kontrollera att alla har nåtts av informationen och den tappas inte bort på samma sätt som 

tidigare. Trots att digitala medier inte används för kommunikation vid Månen kan 

vårdnadshavarna se dessa möjligheter. Även de tar upp platsoberoende och enkelheten att nå 

information som publiceras digitalt och att det skulle vara användbart främst när det gäller 

saklig information som nyhetsbrev och planering.  
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Ökad delaktighet  

En tidigare studie har visat att teknologi är ett effektivt verktyg för att öka vårdnadshavarnas 

delaktighet (Olmstead 2013, s. 36). På Solens intranät finns det möjlighet för 

tvåvägskommunikation där vårdnadshavare själva kan kommentera och framföra synpunkter 

på den information som läggs upp. Personalen framför att de fått positiv respons från 

vårdnadshavare som tycker det är kul att få en inblick i verksamheten och själva kunna 

kommentera inläggen. Detta ökar delaktigheten och gör att vårdnadshavare får en bättre insyn 

i verksamheten. En annan aspekt som Heide (2002, s.70) framhåller är att kommunikation via 

digitala medier automatiskt dokumenteras vilket gör att information kan sparas och nås när 

den behövs. Detta är något som man vid Solens intranät i hög grad dragit nytta av. Förutom 

att vara en kanal där aktuell information kan kommuniceras fungerar den även som en plats 

för dokumentation. På Intratech har varje barn sin egen sida där information om intressen och 

utvecklingsfaser läggs upp. Denna information sparas och kan nås kontinuerligt under 

förskoletiden och även vidare upp i grundskolan. Föräldrarna får en ökad insyn i sitt barns 

utveckling och denna information kan fungera som ett underlag för diskussion. Tack vare att 

informationen finns på Intratech kan både personal och vårdnadshavare vara förberedda inför 

t.ex. utvecklingssamtal. Informant B menar att samtalet nu kan fokusera på annat som anses 

viktigt, information som de kanske inte haft tid eller möjlighet att prata om innan. 
 

Svårigheter med digital kommunikation  

Karin Brånebäck (2013) skriver i sin artikel att om digitala medier ska kunna användas på ett 

effektivt sätt krävs det kunskap och tillgång till teknik hos föräldrar och personal. Hon menar 

vidare att tekniken medför en risk att utesluta föräldrar. I enlighet med Brånebäcks 

resonemang anser vi att detta är en möjlig risk med digital kommunikation i förskolan. Flising 

et al (1996, s.15) beskriver vårdnadshavare som en grupp där olika religiösa, politiska, sociala 

och ekonomiska värderingar förekommer. Materiella förutsättningar ser olika ut och kulturer 

och bakgrunder för med sig väldigt skilda sätt att tänka och agera. Deras inställningar, 

förväntningar och krav kan därför vara väldigt varierande. Dessa resonemang kan även 

appliceras på personalen i förskolan som är en grupp med skilda värderingar och preferenser. 

Dock kan de förses med den kunskap och de materiella förutsättningar som krävs för att 

kommunicera digitalt. Detta är något som inte kan garanteras hos vårdnadshavare som grupp. 

Personalen vid Solen anser att det är en lång process innan alla tar till sig och använder de 

digitala verktygen. Ett införande av digitala medier behöver dock inte utesluta andra 
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kommunikationskanaler, precis som personalen vid Solen poängterat. Där används 

traditionella kanaler i kombination med de digitala i syfte att nå ut till alla vårdnadshavare och 

därmed inte utesluta någon.  

 

En oro som kan urskiljas gällande digitala medier är att information kan komma bort eller 

läsas av obehöriga. Vid Månen poängterar en av informanterna att om e-post skulle användas 

för informationsdelning så skulle hon inte vilja skicka ut privat information om ett barn med 

tanke på spridningsrisken. Vårdnadshavare vid Solen poängterar vikten av att information 

som förmedlas inom förskolan inte kan nås offentligt och att det förmedlas via ett slutet 

system. Solens intranät är stängt och kräver inloggningsuppgifter, något som får personalen 

att känna sig trygga med att förmedla information via denna kanal.  
 

Intresse och kunskap 

De uppfattningar som uppkommit i studien gällande digitala kommunikationsmedier kan 

härledas till intresse och kunskap som personerna har inom området. EU:s undersökningar 

visar på ett samband mellan lärares kompetens och syn på vilka möjligheter IT kan skapa. 

Lärare som innehar en kompetens och vana att använda ett IT-verktyg är mer benägna att se 

positivt på dess möjligheter (Skolverket 2009, s. 15). Även studier har visat att personalens 

kunskap och vana påverkar hur effektivt verktygen används (Nilsson 2011; Prokopiadou 

2011).  
 

Trots att det kunde ses fördelar med digitala kommunikationsmedier vid båda förskolorna 

lade personalen vid Solen, som använder det i större utsträckning, större vikt vid positiva 

möjligheter med dessa. Informant A vid Solen uttryckte ett tydligt driv och intresse gällande 

digitala kommunikationsmedier. Hon har varit initiativtagande gällande digitala satsningar 

och ser nu tydliga förbättringar i kommunikationen med vårdnadshavare. Personalen vid 

Solen berättar att vårdnadshavare till en början var en aning negativa till att kommunicera via 

Intratech. Denna inställning förändrades dock när systemet började användas mer 

kontinuerligt. Personalen vittnar om att de flesta vårdnadshavare nu är positiva till Intratech 

då de sett hur enkelt det är att kommunicera via denna kanal.  

Vid Månen är personalen inte insatta i och intresserade av området i samma utsträckning som 

vid Solen. Dock antyder de en vilja att lyssna till de digitala värderingar som finns i 

samhället. Både C och D medger att de skulle kunna bli bättre på att ta till sig ny teknik och 

digitala medier och anser att det borde vara en självklarhet att kunna skicka och ta emot e-post 
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från vårdnadshavare. Informant D menar att trots att några pedagoger på avdelningen fått IT-

utbildningar och kurser så har hon inte sett några större förändringar i användandet av digitala 

medier på förskolan. Hon menar att det tar lång tid att lära sig hantera ett verktyg och att de då 

måste avsätta tid för att både att lära sig och att använda det i praktiken. Det kan urskiljas en 

viss oro över att detta ska ta tid från barnen. Informant C framhåller att om digitala medier ska 

fungera effektivt och smidigt krävs det kunskap, saknas kunskap så blir användandet svårare 

och ineffektivt.  
 

Informant D vid Månen menar att det är upp till varje förskola hur man arbetar med IT.  

Hon tror att det dels beror på ledningen och hur mycket de prioriterar denna fråga. Hon tror 

att användandet av medier även beror på intresset hos pedagogerna och poängterar att de 

själva har möjlighet att påverka sina chefer. Denna aspekt anser vi är väldigt intressant och 

belyser något som vi ser som bidragande till hur digitala medier kan användas i förskolan. 

Ledningen har ett ansvar i att förse personalen i förskolan med de materiella och 

kunskapsmässiga förutsättningarna men pedagogernas intresse tror vi är bidragande både till 

om digitala medier införs men även till hur dessa sedan används.   

 

6. Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet i relation till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Här redovisas även en reflektion av de metoder som använts samt förslag på 

vidare forskning.  

 

Studiens syfte har varit att ta reda på hur digitala medier kan användas för kommunikation 

och informationshantering mellan personal och vårdnadshavare i förskolan. Studien har ämnat 

till att undersöka vilka kanaler som används för kommunikation och i vilka syften. För att få 

en djupare inblick i hur digitala medier kan användas har studien avsett att belysa eventuella 

möjligheter och svårigheter med digital kommunikation i förskolan, samt vad personal och 

vårdnadshavare har för inställning till detta sätt att kommunicera. 

 

Det har framkommit både möjligheter och svårigheter med att använda digitala medier för 

kommunikation i förskolan. Vi anser att det är viktigt att en diskussion lyfts kring den 
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problematik som finns men även belysa de möjligheter som digitala medier kan medföra till 

kommunikationen. För att digitala medier ska kunna användas på ett effektivt sätt är det ett 

flertal komponenter som måste samspela. Satsningar på digitalisering i skola och förskola har 

från högre instanser gjorts med ambitionen att införa ny teknik och dra nytta av de 

möjligheter som den medför (Skolverket 2009, s. 9). Trots dessa satsningar finns det 

fortfarande en avsaknad av digitala medier för kommunikation inom vissa förskolor och det 

finns skillnaderna i vilket utsträckning förskolor anpassat sig efter samhällets digitalisering 

(Skolverket 2013, s.11). Detta tyder på att satsningar på material och kompetensutveckling 

hos personal inte ensamt kan stå för en fungerande digital kommunikation mellan förskola 

och hem. 

 

Resultatet pekar på att både intresse och vana hos personalen är bidragande till om digitala 

medier implementeras och hur de sedan används för kommunikation med vårdnadshavare. 

Även om personalen på förskolan förses med utbildning och materiella förutsättningar tror vi 

inte att dessa kommer nyttjas fullt ut om inte intresset hos personalen finns. Att lyfta och visa 

de möjligheter som digitala medier kan tillföra kommunikationen tror vi kan medföra en mer 

positiv inställning både på ett individuellt och kollektivt plan i verksamheten.   

 

På en arbetsplats kan personal förses med alla delar som krävs för att kunna använda digitala 

medier. En svårighet med digitalisering i förskolan är det faktum att en stor och viktig del av 

kommunikation även sker utanför arbetsplatsens väggar. I en förskola förmedlas en stor 

mängd information mellan personal och vårdnadshavare och trots att vårdnadshavare är en del 

av verksamheten är de fortfarande utomstående parter. Vårdnadshavare som grupp kan inte 

garanteras samma förutsättningar gällande teknik och kunskap som personalen på förskolan. 

På grund av detta kan ett införande av digitala medier medföra en risk att utesluta individer ur 

kommunikationen. I denna studie har vi dock sett att digitala medier inte nödvändigtvis 

behöver utesluta de traditionella kanalerna. Vid Solen används de traditionella kanalerna i 

kombination med de digitala vilket skapar möjligheter för vårdnadshavare att själva välja de 

sätt som passar dem bäst. Trots att detta kan ses som positivt tror vi att det kan leda till att 

vårdnadshavare, och även personal, väljer att inte anpassa sig till den nya tekniken om de inte 

behöver. Alla tillfrågade vårdnadshavare i studien använder e-post och andra digitala kanaler 

för kommunikation privat vilket visar att de har den kunskap och teknik som krävs. Självklart 

ska de vårdnadshavare som exempelvis inte har ekonomiska förutsättningar inte riskera att 

uteslutas, och i dessa fall måste förskolan anpassa kommunikationssätten efter situationen. 
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Dock tror vi, som vi tidigare nämnt gällande personalen, att ett icke-användande av ny teknik 

i de flesta fall handlar om inställning och intresse. De som inte har intresse och kunskap 

gällande tekniken kan möjligtvis dra sig för att använda den och gör det därför inte om andra 

alternativ erbjuds.  

 

Studien har visat att förskolorna använder ett flertal kanaler för kommunikation mellan 

personal och vårdnadshavare. Förskolorna är lika i det anseende att vilken kanal som används 

beror på vilken sorts information som ska förmedlas. Papperslappar, telefon, öga mot öga-

kommunikation och skriven information på whiteboards och anslagstavlor är kanaler som vid 

de båda förskolorna används. Telefonsamtal och SMS används främst för kortare information 

som frånvaroanmälan och ändrade tider för hämtning och lämning där möjlighet till snabb 

återkoppling finns. Via papperslappar och informationstavlor förmedlas saklig planerande 

information men även information om tidigare händelser och aktiviteter. Denna information 

berör hela verksamheten och barngruppen och riktar sig till alla vårdnadshavare. Den största 

skillnaden som kan urskiljas mellan förskolorna är att denna information vid Solen idag 

förmedlas via ett intranät. Detta har blivit en viktig kanal för kommunikation vårdnadshavare 

och personal emellan. Vid en avdelning på Solen har intranätet i princip ersatt papperslappar 

helt, vid den andra avdelningen informeras det fortfarande via papperslappar och en 

informationstavla i hallen i syfte att garantera att alla vårdnadshavare nås av informationen. 

Vid Solen vittnar personalen om att information inte längre missas och kommer bort på 

samma sätt som tidigare när intranätet inte användes. Studiens resultat visar att saklig 

planerande information som förmedlas via papperslappar på ett fungerande sätt istället kan 

förmedlas via ett intranät eller e-post. Digitala medier för med sig att information kan nås 

oberoende av tid och plats. Vårdnadshavare och personal är inte beroende av att vara på plats 

på förskolan för att kommunicera, delge och erhålla information, vilket leder till att 

informationen är lättare att nå. En annan positiv aspekter är att digitala medier såsom ett 

intranät kan medföra en ökad delaktighet hos vårdnadshavare samt en större insyn i 

verksamheten då de regelbundet blir uppdaterade i form av både bilder och text. På Solens 

intranät finns förutom den gemensamma delen där information om hela barngruppen 

publiceras en privat sida för varje barn. Via denna sida får vårdnadshavare en tydligare insyn i 

sitt barns utveckling och tid på förskolan.  

 

Öga mot öga- kommunikationen värderas väldigt högt vid de båda förskolorna och det finns 

en gemensam uppfattning att denna aldrig helt får ersättas av digitala medier. Denna 
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kommunikation sker dagligen och här kan information som förmedlas via andra kanaler tas 

upp, exempelvis påminnelser om kommande händelser eller ändrade tider för hämtning eller 

lämning. Via denna kanal förmedlas även mer omfattande information gällande barnet och 

har en relationsbyggande funktion. Denna kanal passar för den typen av kommunikation då 

mottagandet av informationen kan tolkas och missförstånd kan på så sätt undvikas. Vi kan 

urskilja en oro för att en digitalisering skulle kunna utesluta den personliga kontakten, vilket 

kan härledas till den vikt som läggs vid denna typ av kontakt. Vår studie har visat att ett 

införande av digitala medier inte behöver utesluta den muntliga kommunikation utan istället 

kan fungera som ett effektivt komplement samt leda till en stärkt dialog. Personal och 

vårdnadshavare har inte alltid tid eller möjlighet att vid hämtning och lämning kommunicera 

med varandra. Om information finns att erhålla genom digitala kanaler kan denna inhämtas 

oberoende av tid och plats, den kan läsas via en dator eller mobil när tillfället passar. När 

personal och vårdnadshavare sedan träffas kan samtalen fokusera på annat som anses viktigt.  
 

Diskussionen gällande digital kommunikation mellan förskola och hem har vid Månen främst 

handlat om e-post. Solen har kommit ett steg längre i den digitala utvecklingen och för dem 

innefattar det även deras intranät där en mängd information förmedlas. Studiens resultat har 

visat både möjligheter men även svårigheter med digital kommunikation i förskolan. Den har 

visat att digitala medier kan fungera som hjälpmedel och komplement till andra kanaler och 

underlätta för personal och vårdnadshavare i sin kommunikation och informationsspridning. 

Vare sig digitala medier innefattar enbart e-post eller mer avancerade system så krävs 

engagemang och intresse från både ledning, personal och vårdnadshavare för att det inom 

förskolan ska kunna användas på ett effektivt sätt.  
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6.1 Metodreflektion 

Studien antar formen av en flerfallsstudie och grundas på information insamlad vid två olika 

förskolor där digitala medier används för kommunikation i olika utsträckning. Vi anser oss 

vara nöjda med de metodval som gjorts och att dessa har gett oss en god förståelse och insikt i 

hur digitala medier kan användas för kommunikation inom förskolan.  
 

En fallstudie ämnar till att få så täckande och djup information som möjligt av de utvalda 

fallen och Patel och Davidsson (2011, s.12) framhåller att det är bra att flera 

datainsamlingsmetoder används. Tanken var från början att studien även skulle innefatta 

observationer vid de två olika förskolorna. På grund av tidsbrist och svårighet att få tillgång 

till förskolor att utföra studien på var denna metod tvungen att strykas. Vi anser att 

observationer skulle gett oss en djupare bild av kommunikationen vid de olika förskolorna, då 

vi hade kunnat undersöka om informanternas och respondenternas handlingar och 

uppfattningar stämmer överens med verkligheten. Dock tror vi att våra slutsatser fortfarande 

hade pekat mot samma håll. 
 

Då vi valt att genomföra en kvalitativ enkät med låg grad av strukturering har det givits 

utrymme för respondenternas egna tolkningar. Frågorna var utformade på ett sätt där mer 

utförliga svar önskades. Många svar var dock relativt korta och saknade djup men vi kunde 

trots det bilda oss en uppfattning av vad som menades. Trots de brister vi beskrivit med de 

metodologiska tillvägagångssätt som används anser vi att uppsatsen har en 

forskningsrelevans.  
 

De resultat som framkommit anser vi kan inte kan generaliseras till förskolor i allmänhet men 

de slutsatser som presenteras kan ge en indikation på hur det kan se ut och ge ett uppslag på 

hur digitala medier kan användas för kommunikation i förskolan.  
 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Något som framkom i intervjuerna vid Solen var att det nyligen startats ett forum på deras 

intranät som enbart personalen har tillgång till. Här kan pedagogerna diskutera olika ämnen 

och kommunicera fritt med varandra, något som informanterna menade att det inte alltid finns 

tid till under arbetstid. Detta är något vi anser intressant och skulle kunna fördjupas i. Hur 
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personal i förskolan kommunicerar internt med varandra och vad detta har för effekter är 

ytterligare en aspekt kring digital kommunikation i förskolan.    

 

Innan denna undersökning genomfördes hade vi en föreställning om att sociala medier var en 

kanal som användes av förskolorna i större utsträckning än vad den visade sig göra i vårt fall. 

Dock har vi upptäckt att detta sätt att kommunicera med vårdnadshavare och utomstående 

intressenter är något som dykt upp alltmer frekvent inom förskolan. Det skulle därför vara 

intressant att forska vidare kring enbart denna kanal och hur den kan används i förskolan.   

   

Den digitala utvecklingen av kommunikationsmedier i förskolan kommer fortsätta att 

utvecklas i framtiden. Det skulle därför vara av vikt att utföra denna studie längre fram i tiden, 

för att kunna se eventuella skillnader och utvecklingar.   
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8. Bilagor  

Bilaga 1 - Missivbrev  
Hej pedagoger på förskolan Xxxx! 

 

Vi heter Klara Sjöström och Julia Dömstedt och är studenter vid Södertörns högskola. Just nu 

skriver vi vår C-uppsats inom ämnet Medieteknik. Uppsatsen behandlar förskolors 

användande av digitala kommunikationsmedel och studiens fokus ligger på kommunikationen 

mellan förskolepersonal och vårdnadshavare. Barnen kommer alltså inte på något sätt vara 

involverade i vår undersökning. Syftet med studien är att undersöka användningen av digitala 

medel för kommunikation och informationshantering inom förskolan. Vi kommer undersöka 

vilka kommunikationskanaler som används och varför, samt vad det har för påverkan. 

Vi söker nu två personer som kan tänkas ställa upp på en intervju. Vardera intervju kommer ta 

max 1 timme. Vi behöver nu era tankar och åsikter om kommunikationen.  

 

Information som vi får fram ur intervjuerna kommer användas som underlag i vår uppsats. 

Personuppgifter och information om vilken förskola studien genomförs på är konfidentiell, 

vilket betyder att inga namn på medverkande personer eller förskola kommer anges i 

uppsatsen. 

 

Vi skulle bli jätteglada och tacksamma om två pedagoger vill ställa upp. Vi är flexibla med 

tider och anpassar oss så klart efter ert schema. 

 

Ni som är intresserade, meddela Xxxx, eller kontakta oss direkt: 

Xxxxxx@hotmail.com  

tel: ******** 

Xxxxxxx@hotmail.com  

tel: ********* 

 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Dömstedt och Klara Sjöström 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Intervjuguide - Kvalitativ intervju med personal 

 

1. Berätta lite om dig själv och ditt yrke (Bakgrundsfrågor) 

Ålder? 

Yrkesroll?  

Arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat?  

 

2. Berätta hur ni i personalen kommunicerar med vårdnadshavare?  

Vilka kommunikationskanaler används? Digitala? Analoga? Externa? 

Varför används dessa kanaler?  

Vilken sorts information kommunicerar ni genom vilken kanal? Varför?  

Finns det situationer där en viss kanal passar bättre för kommunikation än en annan? 

Hur kommunicerar vårdnadshavare med er?  

 

3. Hur anser du att kommunikationen fungerar idag? (Påverkan/hur det 

fungerar/följder/effekter) 

Vad anser du om de kommunikationskanaler som förskolan använder idag?  

Hur påverkar förskolans sätt att kommunicera med vårdnadshavare verksamheten?  

Har det uppkommit situationer där det brustit i kommunikationen mellan personalen och 

vårdnadshavare på grund av den kommunikationskanal som används? 

Om du fick bestämma, hur skulle förskolan kommunicera med vårdnadshavare? 

 

4. Vad anser du om att kommunicera via Internet i förskolan? 

(Inställningar/uppfattningar)  

Finns det fördelar med att kommunicera digitalt? Nackdelar? Jämfört med analoga?  

Har ni fått reaktioner från föräldrar angående sätten ni kommunicerar? Beskriv. 

Har ni fått reaktioner från personalen angående sätten ni kommunicerar? Beskriv.  

Vad anser du om att använda sociala medier som en kommunikationskanal?  

 

5. Övriga kommentarer?  
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Bilaga 3 – Frågeformulär 

 
Hej!  

       

Vi heter Klara Sjöström och Julia Dömstedt och är studenter vid Södertörns högskola. Just nu 

skriver vi vår C-uppsats inom ämnet Medieteknik. Uppsatsen behandlar förskolors 

användande av kommunikationsmedel och fokus ligger på kommunikationen mellan 

förskolepersonal och vårdnadshavare. Enkäten riktar sig till vårdnadshavare och är anonym. 

Svaren kommer användas som underlag till vår uppsats. Era åsikter och tankar är viktiga!  

 

Enkäten tar ca 10 minuter att svara på och vi skulle verkligen uppskatta om ni tog er tid! 

Vi önskar så utförliga svar som möjligt.  

 

Din kommunikation  

1. Hur kommunicerar du privat via internet?  

 

2. Vilka kommunikationskanaler använder du för att kommunicera med förskolan  

(ex. e-post, telefon, sms, intranät, öga mot öga-kommunikation, papperslappar). 

 

-Vilken information kommunicerar du genom respektive kanal?  

 (ex. frånvaroanmälan av barn, tidigare hämtning etc.)  

 

- Hur föredrar du att ge information till förskolan och varför? 

(ex. frånvaroanmälan av barn, tidigare hämtning etc.)  

 

Förskolans kommunikation  

3. Hur får du information från förskolan? (ex. utflykter, föräldramöten, tidig stängning, vad 

barnen gjort under dagen etc.) 

 

-Vilken information får du genom respektive kanal?  

(ex. utflykter, föräldramöten, tidig stängning, vad barnen gjort under dagen etc) 
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- Hur föredrar du att få information från förskolan och varför?  

(ex. utflykter, föräldramöten, tidig stängning, vad barnen gjort under dagen etc) 

 

- Om du vill hitta specifik information hur går du till väga?  

(ex. utflykter, föräldramöten, tidig stängning, vad barnen gjort under dagen etc), 

 

Åsikter om kommunikationen 

4. Hur anser du att kommunikationen mellan dig och förskolan fungerar idag?  

 

- Ser du några fördelar med de kommunikationskanaler som används idag? Beskriv. 

 

- Ser du några nackdelar med de kommunikationskanaler som används idag? Beskriv.  

 

- Finns det situationer där en viss kanal passar bättre för kommunikation än en annan? 

 

Digital kommunikation  

5. Vad är din allmänna inställning till digital kommunikation i förskolor?  

(ex. e-post, intranät)  

 

- Vilka positiva och negativa aspekter ser du med digital kommunikation i förskolor? 

(ex. e-post, intranät)  

 

Sociala medier 

6. Vad är din allmänna bild av sociala medier?  

 

-Vad anser du om sociala medier som kommunikationskanal inom förskolan?  

 

 


