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Abstrakt 
#Social media - A qualitative study of guardian views on social media in 

preschool 

Syftet med studien är att ta reda på om sociala medier har någon inverkan på relationen 

mellan förskolan och vårdnadshavarna. Vi har valt att rikta vårt fokus mot hur 

kommunikationen sker via sociala medier mellan vårdnadshavare och hemmet, hur 

vårdnadshavare uppfattar användandet och vilken påverkan sociala medier har på 

dialogen mellan hemmet och förskolan. I studien används kvalitativ data i form av 

enkäter till vårdnadshavare på två olika förskolor i olika kommuner för att besvara våra 

frågeställningar. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt och vi använder 

oss utav en kvalitativ innehållsanalys när vi tolkar empirin. Resultatet av 

undersökningen visar att användningen av sociala medier i förskolan inte har någon 

påverkan på relationen mellan förskolan och hemmet. Det framkommer även att sociala 

medier i förskolan inte har någon direkt inverkan på dialogen mellan hemmet och 

förskolan. Däremot framkommer det i resultatet att relationen mellan vårdnadshavarna 

och barnen påverkas positivt eftersom de tillsammans kan samtala om bilderna som 

finns på de sociala medierna som förskolorna använder. De sociala medierna som 

används på de utvalda förskolorna är Instagram och Blogg. Något som lyfts fram i 

enkätsvaren är vårdnadshavarnas oro för att deras barn exponeras på nätet. 

Vårdnadshavarna upplever en bristande kontroll över de bilder som publiceras av 

förskolan i sociala medier. 

 

Nyckelord 
Sociala medier, socialkonstuktionism, innehållsanalys, vårdnadshavare, förskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Tom Gagner för all hjälp och stöd! Under 
arbetets gång har dina reflektioner och frågor hjälpt oss att få nya insikter och 
perspektiv på vår studie. Vi vill även tacka Campus Vimmerby och Campus Hultsfred 
för god studiemiljö och positivt bemötande. Vidare vill vi tacka Facebook som funnits 
som kommunikationsmöjlighet när vi inte kunnat träffas på Campus. Sist men inte 
minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer som har stöttat oss genom hela arbetet 
och hejat på oss när det såg som mörkast ut. Utan våra familjer hade detta inte varit 
möjligt! 

 

Vi hoppas att Ni som läser detta kommer att uppskatta och finna studien intressant. Vi 

vill önska Er en trevlig läsning.  



  
 

ii 

Innehåll 
Innehållsförteckning 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte _______________________________________________________________ 2 
2.1 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 
3.1 Begreppsdefinitioner ______________________________________________ 3 
3.2 Delaktighet och kommunikation _____________________________________ 4 

3.2.1 Delaktighet __________________________________________________ 4 

3.2.2 Kommunikation _______________________________________________ 4 

3.3 Sociala medier i förskolan __________________________________________ 5 

3.3.1 Familjer och sociala medier _____________________________________ 5 

3.3.2 Hantering av sociala medier _____________________________________ 5 

3.4 Samspelet mellan förskolan, vårdnadshavare och sociala medier ____________ 6 
3.4.1 Vårdnadshavare och sociala medier _______________________________ 6 

3.4.2 Etiska aspekter av sociala medier i förskolan ________________________ 6 

4 Teoretiskt ramverk ___________________________________________________ 8 

5 Metod ______________________________________________________________ 9 
5.1 Kvalitativ innehållsanalys som metodansats ____________________________ 9 
5.2 Etiska aspekter __________________________________________________ 10 

6 Resultat och analys __________________________________________________ 11 
6.1 Resultat ________________________________________________________ 11 

6.2 Analys _________________________________________________________ 13 
6.2.1 Kodningsmanual _____________________________________________ 13 

6.2.2 Kommunikation via sociala medier _______________________________ 14 

6.2.3 Hur sociala medier uppfattas av vårdnadshavare ___________________ 14 

6.2.4 Sociala mediers inverkan på dialogen ____________________________ 15 

7 Diskussion __________________________________________________________ 18 
7.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 19 
7.2 Framtida forskningsområde ________________________________________ 19 

Referenser ___________________________________________________________ 20 

Bilagor _______________________________________________________________ I 

Bilaga A Missivbrev ____________________________________________________ I 
Bilaga B Enkät _______________________________________________________ II 



  
 

1 
 

 

1 Inledning 
De senaste åren har användandet av internet och sociala medier ökat i hög grad i 

samhället. Enligt studien Svenskarna och internet var det år 2015 93 % av den svenska 

befolkningen som hade tillgång till internet (Findahl & Davidsson, 2015). 

Undersökningen visar att andelen användare av sociala medier har ökat till 77 % av 

internetanvändarna år 2015 jämfört med 53 % år 2010 (ibid.). De förskolor vi har 

kommit i kontakt med genom verksamhetsförlagd utbildning,VFU och arbete använder 

sig av sociala medier. De använder sociala medier både som dokumentations- och som 

kommunikationsverktyg för att synliggöra verksamheten för barnens vårdnadshavare. I 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98/16 står det att förskolans pedagoger bär ansvaret för att 

göra vårdnadshavarna delaktiga i verksamheten (Skolverket, 2016a). Delaktighet hos 

vårdnadhavare kan ske genom tambursamtal, möten och månadsbrev men även via 

sociala medier. I en artikel från Skolverket (2015) beskriver mediepedagogerna på 

CMiT, som är ett resurscentrum för it- och mediepedagogik för lärare i Piteå kommun, 

hur barn redan i förskoleålder kommit i kontakt med sociala medier. Mediepedagogerna 

anser att barnens intresse för sociala medier bör fångas upp av förskolan exempelvis 

genom att låta barnen vara aktivt deltagande vid publicering på förskolans sociala 

medier (ibid.). Samtidigt uppmanar mediepedagogerna förskolan att tidigt lära barnen 

källkritik, vilket kan ske genom att visa barnen hur enkelt bilder kan manipuleras, samt 

att samtala med barnen om hur de ska agera när något som publicerats i sociala medier 

inte känns bra (ibid.). Eftersom vi upplever att det är relativt nytt att förskolan använder 

sociala medier, anser vi att det är intressant att ta reda på hur relationen mellan 

förskolan och vårdnadshavarna påverkas. 

 

Vi har valt att rikta vårt fokus mot följande sociala medier: Facebook, Instagram och 

Bloggar eftersom 40 % av internetanvändarna använder Instagram och 70 % använder 

Facebook (Findahl& Davidsson, 2015). Anledningen till att vi har valt dessa sociala 

medier är att det är de som vi har kommit i kontakt med under VFU och arbete. 

Stakston (2011) lyfter fram potentialen av de sociala medierna då det ger möjligheten 

för fler att engagera sig i samma sak, samt få en mer effektiv vardag. Vi tolkar det som 

att författaren menar att information från förskolan snabbare når vårdnadshavarna än 

utlämnande av veckobrev i pappersform. Skolverket (2016b) har publicerat en artikel 

som uppmanar pedagoger inom skola och förskola att vara försiktiga och ta reda på 

mycket fakta runt det sociala mediet innan de väljer att börja använda det. Pedagogerna 

bör ta reda på hur material som publiceras hanteras av det valda mediet samt i vilken 

utsträckning de själva kan påverka hur publicerat material hanteras (ibid.). Skolverket 

(2016b) belyser även vikten av att få ett godkännande från såväl vårdnadshavare som 

ansvarig chef innan ett konto på sociala medier öppnas. Statens medieråd (2015) 

framhåller i sin undersökning av vårdnadshavares attityder av medieanvändning att det 

främst är de sociala medierna Instagram och Facebook som används av vårdnadshavare. 

I Lpfö 98/16 framgår det att förskolan förväntas ha en dialog med vårdnadshavarna till 

barnen om utveckling, lärande och barnens trivsel både i förskolan och i hemmet 

(Skolverket, 2016a). Därför avser vi med denna studie att undersöka vårdnadshavarnas 

upplevelser kring dialogen via sociala medier.   
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2 Syfte 
Syftet med vår studie är att bidra till fördjupad kunskap om användandet av sociala 

medier inom förskolan, om sociala medier har någon påverkan på relationen mellan 

förskolan och hemmet. Vi avser att undersöka vårdnadshavarnas engagemang i 

följandet av förskolans användande av sociala medier. Genom att kritiskt granska 

tidigare forskning samt analysera svaren från föräldraenkäten.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

·         Hur sker kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola via sociala 

medier? 

·         Hur uppfattar vårdnadshavare användandet av sociala medier i förskolan? 

·         Hur inverkar sociala medier på dialogen mellan förskolan och hemmet? 
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt  presenteras begreppsdefinitioner och tidigare forskning om sociala 

medier, kommunikation samt samspelet mellan förskolan och vårdnadshavare via 

sociala medier. 

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Sociala medier  

Enligt Statens medieråd (2015b) syftar begreppet sociala medier på material i form av 

filmer, bilder och texter som läggs upp på internetbaserade forum av användare. 

Material som publiceras kan nås av mottagare världen över men användaren kan även 

begränsa tillgängligheten genom olika sekretessinställningar (ibid.). I sociala medier är 

innehållet till stor del producerat av användarna vilket skiljer sig mot traditionella 

medier, där informationen i större utsträckning skapas av professionella mediearbetare 

(ibid.). 

 

Facebook 
Facebook är en webbaserad tjänst som grundades 2004 vars syfte är att låta användarna 

hålla kontakten med familj och vänner (Facebook, u.å). Webbplatsen kan även användas 

i syfte att få information om vad som sker i världen samt för att uttrycka och dela det 

som är betydelsefullt för den enskilda individen (ibid.). Innehåll som publiceras ägs av 

användaren och användaren kan själv plocka bort materialet från webbplatsen förutsatt 

att materialet inte delats av andra användare (ibid.). 

      

Instagram 
Enligt Instagrams hemsida är det en applikation som grundades år 2010. Applikationens 

syfte är att låta användaren dela med sig av bilder samt kortare filmer som användaren 

själv publicerar (Instagram, u.å). Publikationerna kan ses av alla världen över eller av de 

som kontoinnehavaren valt att godkänna som följare av kontot (ibid.). De bilder som 

publiceras kan sedan ses av andra Instagramanvändare som valt att följa kontot (ibid.). 

Det innehåll som publiceras i applikationen kan kommenteras av de användare som 

följer kontot (ibid.). 

 

Blogg 
Ordet blogg härstammar från engelskans blog, som är en förkortning av weblog vilket 

syftar på en internetbaserad loggbok (Carlsson, 2010). En blogg innehåller inlägg i form 

av text och/eller bilder som uppdateras regelbundet och presenteras i tidsordning (ibid). 

I slutet av varje inlägg finns vanligtvis möjligheten att kommentera inlägget samt läsa 

andra människors kommentarer (ibid.). En öppen blogg kan läsas av vem som helst, det 

krävs alltså ingen egen blogg för att kunna läsa andras bloggar (ibid). Det finns en rad 

olika användningsområden för bloggar, som exempelvis offentlig dagbok. I den här 

studien kommer begreppet blogg att användas i kommunikations- samt 

dokumentationssyfte. 

 

Dokumentation 
Inom dagens förskola används ofta begreppet dokumentation och syftar då på material 

exempelvis fotografier, filmer, text som sedan analyseras av pedagogerna (Lindgren & 

Sparrman, 2003). Dokumentationen används i syfte att synliggöra den verksamhet 

förskolan bedriver samt bidra till ett utvecklingsarbete (ibid.). I den här studien har vi 

valt att använda begreppet dokumentation även för de bilder och texter som publiceras i 

sociala medier.  
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3.2 Delaktighet och kommunikation 

 
3.2.1 Delaktighet 

När det kommer till vårdnadshavares engagemang i verksamheten finns det några olika 

aspekter att ta hänsyn till, Bouacaz och Persson (2007) finner i sin undersökning att 

vårdnadshavare som är mer insatta i hur verksamheten fungerar även är mer engagerade 

än vårdnadshavare som inte är lika insatta i verksamheten. Med begreppet verksamhet 

syftar vi mot den verksamhet som bedrivs på förskolan. Den största påverkande faktorn 

till att vårdnadshavare inte är engagerade i verksamheten är en rädsla för att deras 

engagemang ska göra mer skada än nytta för barnet (Bouacaz & Persson, 2007). En 

annan påverkande faktor är att vårdnadshavarna förlitar sig på pedagogernas kompetens 

och inte vill inkräkta på pedagogernas område (ibid.). Detta styrks av Tallberg Boman 

(2009) som lyfter fram att vårdnadshavarna inte vill ta pedagogens uppgift. I motsats till 

detta har ett engagemang hos vårdnadshavare ett stort värde för barnet som medborgare 

i ett samhälle som präglas av mångfald lyfter Tallberg Boman (2009) i sin studie. 

Vårdnadshavarnas ansvar och inflytande i förskolans verksamhet anses vara av stor vikt 

eftersom förskolan behöver vårdnadshavarnas delaktighet för att klara sina egna 

måluppfyllningar (ibid.). Vårdnadshavarnas inflytande i verksamheten beskrivs även ge 

en förbättrad kvalité och en fördjupad demokrati, vilket är väsentligt i förskolans arbete 

(ibid.). Detta styrks av en rapport om IT i skolan som är skriven av av KK-stiftelsen 

(2006), som finansierar högskolornas forskning i syfte att stärka konkurrenskraften i 

Sverige. I rapporten nämns fördelar med en ökad datorvana, exempelvis att det 

underlättar i dagens samhälle genom att det stärker kommunikationen. Även Eriksons 

(2014) studie styrker detta genom att 64 % av deltagarna i undersökningen menar att 

sociala medier bidrar till en fördjupad demokrati i dagens samhälle. 

 
3.2.2 Kommunikation 

Utifrån vårdnadshavarnas perspektiv på bloggning visar resultatet i Powell och 

Wheeden McCauleys (2012) studie att de känner sig mer involverade och delaktiga i 

barnens vardag. Bloggar är en nyskapande kommunikationsmöjlighet mellan pedagoger 

och vårdnadshavare, detta genom att blogginlägg visar en helhetsbild av barnens dag 

(ibid.). Sett från barnets perspektiv är sociala medier ett bra redskap menar Powell och 

Wheeden McCauley (2012), exempelvis om barnet har svårt att minnas och 

kommunicera med sina vårdnadshavare om vad de har gjort och hur dagen har varit. 

Detta styrks av Olmstead (2013) som anser att webbplatser är ett effektivt stöd mellan 

verksamheten och vårdnadshavare när den används på ett sätt som passar bådas 

förmåga. Att använda sociala medier i syfte att hålla vårdnadshavarna informerade om 

vad som sker i verksamheten kan enligt den studie Olmstead (2013) gjort bidra till ett 

ökat engagemang hos vårdnadshavarna, vilket är gynnsamt för barnen. Antingen kan 

vårdnadshavare vara reaktivt involverade i verksamheten, vilket syftar på att 

vårdnadshavarna deltar i sammankomster och aktiviteter i verksamheten (ibid.). Eller 

kan vårdnadshavarna vara proaktivt involverade, vilket innebär att vårdnadshavarna är 

engagerade i barnens lärande och följer deras process i livet (ibid.). Oavsett om 

vårdnadshavarna är reaktivt eller proaktivt involverade i verksamheten är det både 

förskolans och vårdnadshavarnas ansvar att hålla vårdnadshavarna delaktiga i 

verksamheten och då kan sociala medier vara ett stöd för delaktighet anser Olmstead 

(2013). 

 

Resultatet i Sharkins, Newton, Albaiz och Ernest (2015) studie visar att vårdnadshavare 

till yngre barn inte är lika bekväma med att använda teknologi tillsammans med barnet 
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som vårdnadshavare till äldre barn. Resultatet visar även att vårdnadshavare har en 

varierad IT-användning, därför är det väsentligt att lärare lyssnar in vilket 

kommunikationssätt som vårdnadshavarna föredrar (ibid.). Vid jämförelsen mellan det 

fysiska mötet och nätkommunikation lyfter Selg (210) fram att nätkommunikationen är 

avsevärt snabbare i antal och tid. Nätkommunikationen brister däremot i att små detaljer 

försvinner, kommunikationen förlorar de nyanser och den kvalitet som mötet ansikte 

mot ansikte har (ibid.). 

 

3.3 Sociala medier i förskolan 
 
3.3.1 Familjer och sociala medier 

En positiv aspekt av sociala medier är att användaren kan vara socialt närvarande med 

flera personer samtidigt och på det sättet upprätthålla kontakten mellan människor i den 

fysiska världen, lyfter Selg (2010) fram i sin studie. Däremot bör eget tyckande och 

personliga värderingar stanna i den privata sfären och inte tas med när information delas 

via sociala medier (ibid.). Därför anser Selg (2010) att det är en fördel att ha klargjort 

syftet med att publicera något via sociala medier genom att reflektera över varför 

verksamheten ska synliggöras i sociala medier. 

Familjesammansättningar kan se ut på många olika sätt. Vilket ofta syns i förskolans 

verksamhet då det inte är säkert att de som är vårdnadshavare till barnet bor tillsammans 

eller att barnet har två bostäder. Detta anser Selg (2010) är en faktor att ta hänsyn till vid 

användandet av sociala medier.  En annan faktor är att vårdnadshavarnas arbete kan 

påverka hur pass delaktiga de kan vara rent fysiskt i verksamheten (ibid.). Detta styrks 

av Mullen, Griffith, Greene & Lambie (2014) som ser sociala medier som ett växande 

fenomen med potential att förändra samarbetet mellan verksamheten och familjer. Detta 

kan ske genom att använda sociala medier som informationskälla till vårdnadshavare 

och låta familjer ta del av information, exempelvis om datum för träffar via de sociala 

medierna (ibid.). 

Att använda sig av sociala medier handlar om ett socialt engagemang utifrån vad 

människan är intresserad av, som sker tillsammans med andra personer som hon redan 

känner menar Bergström (2010). Det är få personer som skriver om samhällsfrågor eller 

gör något för att sticka ut ur mängden, det är vanligast att skriva om sig själv och om 

något speciellt i vardagen (ibid.). Bergströms (2010) undersökning visar att det i stort 

sett inte finns några könsskillnader i användningen av sociala medier. Vilket talar emot 

Statens medieråd (2015a) som i sin undersökning fann att det finns en könsskillnad, då 

dubbelt så många kvinnor som män ägnar stor del av sin tid till sociala medier. 

 
3.3.2 Hantering av sociala medier 

Uppgifter om personer som vistas i förskolan är skyddade av Personuppgiftslagen, PuL 

(SFS 1998:204) vars syfte är att förhindra kränkningar och skydda den personliga 

integriteten. PuL (SFS 1998:204) kompletteras av Datainspektionen (2008) som 

förtydligar hur förskolor som arbetar med IT är skyldiga att informera hur 

personuppgifter hanteras i de IT-system som verksamheten använder sig av. Förskolan 

är skyldig att försäkra sig om att uppgifter om barn inte hamnar i orätta händer och det 

är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för att PuL efterföljs (Datainspektionen, 

2008) då brott mot PuL är straffbart med böter eller fängelse enligt Personuppgiftslagen 

(1998:204).  Enligt § 15 får känslig information användas om personen vars uppgifter 

lämnas har angett sitt godkännande och samtycke (ibid.). Vilket även förtydligas av 

datainspektionen (2008)  som skriver att skolan och förskolan ansvarar för att ge barn 
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och vårdnadshavare tydliga instruktioner om vad som får skrivas i fritextfält och att inga 

kränkningar av något slag får förekomma. 

3.4 Samspelet mellan förskolan, vårdnadshavare och sociala medier 
 
3.4.1 Vårdnadshavare och sociala medier 

En undersökning som statens medieråd genomförde år 2015 om vårdnadshavares 

medieanvändning, visar att  25 % av vårdnadshavarna under 39 års ålder ägnade stor del 

av sin tid åt sociala medier. Undersökningen visar att 34 % ur samma ålderskategori 

ansåg sig använda mobilen för mycket (Statens medieråd, 2015a). Det framgår inte i 

undersökningen vad som menas med ”för mycket”, men Geser (2004) skriver att 

mobiltelefonen som kommunikationsverktyg tenderar att störa oförutsägbara händelser. 

Användningen av mobiltelefoner har även en negativ inverkan på interaktionen som 

sker i mötet mellan människor (ibid.). I en social interaktion kan mobiltelefonen orsaka 

irritation eller avleda personens uppmärksamhet från det som sker i nuet (ibid). Trots 

det som Geser (2004) skriver visar Statens medieråds (2015a) undersökning att det finns 

en ökning i användningen av mobiltelefoner jämfört med tidigare år. Andelen 

vårdnadshavare som använder sociala medier på sin fritid är 96 % under 39 år, gentemot 

den undersökning som genomfördes 2012/13. Facebook är det dominerande sociala 

nätverket, hela 70 % av internetanvändarna använder Facebook. Majoriteten av de 

människor som nyttjar sociala medier besöker även Facebook lyfter Findahl och 

Davidsson (2015) fram. Bland bildbaserade nätverk är det Instagram som fått störst 

ökning (ibid.).  

 

Användandet av sociala medier är även en källa till oro hos vårdnadshavare, det är 

främst flickor som vårdnadshavarna känner en oro för visar en studie som Statens 

medieråd (2015a) gjort. Det framgår även av studien att en betydligt högre andel 

kvinnor än män som oroar sig för vad barnet kan tänkas utsättas för vid användning av 

medier på internet (ibid.). Sett till vårdnadshavarnas ålder är det i högre utsträckning 

äldre vårdnadshavare som anser att mediebranschen ska ansvara för att skydda barn. 

Vad det gäller skolans ansvar vid ungas medieanvändning är det majoriteten yngre 

vårdnadshavare som anser att skolan bör ta ett större ansvar (ibid.). 

 
3.4.2 Etiska aspekter av sociala medier i förskolan 

Internet bidrar i hög grad till möjligheten att dokumentera sig själv och gränserna för 

personers privatliv flyttas anser Svenning (2011). Som även lyfter fram att 

dokumentation av privatpersoners liv som sprids med hjälp av medier via internet, är ett 

vanligt inslag i vardagen (ibid.). Tillgängligheten av sociala medier även för de yngre 

barnen har ökat menar Svenning (2011), vilket även bidrar till en ökad exponering av 

barnet. Därför behöver vårdnadshavarna få en inblick i hur förskolan använder sig av 

dokumentation av barn, samt föra en dialog med förskolan hur båda parter kan bidra till 

att barn får kunskap om de etiska aspekterna av hur sociala medier används (ibid.).  

I en artikel ur Pedagogisk Forskning belyser Lindgren och Sparrman (2003) de etiska 

aspekterna av förskolans dokumentationsarbete samt hur dagens barn är vana att bli 

dokumenterade hemifrån. En aspekt är att dokumentationen som görs på förskolan utgår 

oftast från ett vuxenperspektiv då det till största delen är den vuxne, pedagogen eller 

vårdnadshavaren, som önskat dokumentationen (ibid.). Det finns en väsentlig skillnad 

mellan att betrakta och att bli betraktad ur ett maktperspektiv, den som betraktar får ett 

övertag över den som blir betraktad (ibid.). Då dokumentationen fått en allt större 

spridning inom dagens förskola och även har som syfte att visa vårdnadshavarna vad 

som görs på förskolan, anser Lindgren och Sparrman (2003) att de etiska aspekter som 
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gäller vid forskning även borde tillämpas vid dokumentation av barn i förskolan. Några 

av de etiska aspekter som lyfts fram är rätten att säga nej och skyddandet av barnets 

identitet (ibid.). Detta styrks av Mullen, Griffith, Greene & Lambie (2014) som anser att 

det behövs mer kunskap av de etiska aspekterna av i samband med dokumentation via 

sociala medier. Trots att det finns skillnader mellan traditionell kommunikation och den 

kommunikation som sker i sociala medier bör etiska normerna tillämpas (ibid.). För att 

skydda barns identitet i samband med den dokumentation som visas är det enligt 

Lindgren och Sparrman (2003) väsentligt att pedagogerna på förskolan kontinuerligt 

reflekterar över just de etiska aspekterna vid dokumentation. Det handlar alltså om att 

barnens tankar om dokumentationen sällan synliggörs och att dokumentationen sker 

utifrån ett pedagogperspektiv snarare än ett barnperspektiv (ibid.). 

 

Ytterligare en etisk aspekt är det hot mot integriteten som Tufekci (2008) lyfter i sin 

artikel, som främst drabbar unga vuxna och minderåriga i samband med att de frivilligt 

delar med sig av bilder och text i sociala medier. Att barn vill bli sedda är ingen nyhet, 

det som däremot kan vara oroväckande är att processen för att bli sedd övergått till 

digitala miljöer (ibid.). Barnet får svårare att välja sin publik, dra gränsen mellan privat 

och offentligt i de sociala medierna samt värna om sin integritet anser Tufekci (2008). 

Dagens unga växer upp i en miljö där normen är att uttrycka sig offentligt i sociala 

nätverk vilket kan ha en begränsande effekt på barns identitetsskapande, därför bör det 

föras en dialog med barnen om gränsdragning mellan privat och offentligt menar 

Tufekci (2008). 
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4 Teoretiskt ramverk 
Till denna studie har socialkonstruktionism valts som teoretiskt ramverk. Det som 

publiceras på sociala medier förstås och tolkas av vårdnadshavarna och därmed 

konstruerar de en bild av den verklighet som förskolan vill förmedla. Vissa 

vårdnadshavare kan se sociala medier som redskap i dialogen med barnet, för andra kan 

det vara en källa till information om verksamheten på förskolan. Vi upplever att 

socialkonstruktionismen är ett lämpligt teoretiskt ramverk för studien eftersom sociala 

medier är ett vanligt förekommande inslag i vår kultur. I andra kulturer kan synen på 

sociala medier skilja sig från vår syn på användningen av sociala medier. 

 
Begreppet social konstruktion beskrivs av Berger och Luckmann (2011) som att 

samhället är en produkt skapad av människan och människan som en social produkt 

formad av samhället. Specifika identiteter framträder i den historia som varje samhälle 

har och dess historia har konstruerats av människor med specifika identiteter (Berger & 

Luckmann, 2011). Inom socialkonstruktionismen är grundtanken att människan har en 

förståelse för att olika fenomen som måste förklaras och därför inte kan tas för givna 

(ibid.). Allwood & Erikson (2010) lyfter fram att grundtanken för 

socialkonstruktionismen är att människan har en förståelse för att olika fenomen, något 

som vill undersökas, som är av naturen givna och självklara bildar en produkt av 

kommunikationsprocessen i dagens samhälle. Detta styrks av Berger och Luckmann 

(2011) som belyser att kunskap i dagens samhälle hör ihop med vad människan i 

samhället vet. 
 

Inom socialkonstruktionismen riktas fokusen mot människans föreställningar och hur de 

kommer påverka samhället och vetenskapen (Allwood & Erikson, 2010). De 

föreställningarna som konstruerats genom olika fenomen kommer påverka hur 

människan handlar och beter sig i olika situationer. Den kritik som riktas mot den 

socialkonstruktionistiska teorin handlar om att enligt socialkonstruktionismen är allt 

konstruerat, vilket innebär att inget finns (ibid.). Vi bemöter denna kritik genom att 

 hänvisa till Thomasteoremet (Egidius, 2016) som påstår att en situation som uppfattas 

som verklig även blir verklig genom att människorna agerar efter sin uppfattning av 

verkligheten. Allwood & Erikson (2010) lyfter fram exemplet att ett fenomen kan t ex 

vara en bok, alla människor har en förutfattad mening av vad en bok är för något och 

vad som kan skilja den från en bunt med papper. En bok kan därmed vara en social 

interaktion därför att alla vet vad en bok är för något, men den har inte alltid samma 

betydelse för alla. För vissa kan böcker innebära kunskap, för andra kan den innebära 

religion (ibid.). 
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5 Metod 
Studien baseras på kvalitativa data i form av föräldraenkäter med öppna frågor som 

sammanställs, kodas och tolkas. Förskolorna som vi valt att genomföra undersökningen 

på är belägna i två olika kommuner, den ena förskolan ligger i en tätort och den andra 

på landsbygden. Förskolorna som deltar i undersökningen är inte mångkulturella. 

Anledningen till att dessa förskolor valdes ut är att de använder sig av sociala medier.   

Denscombe (2016) beskriver att en kvalitativ forskning baseras på händelser och 

fenomen i den verkliga världen. I en kvalitativ studie kan forskare få olika svar på sina 

forskningsfrågor trots att de använt sig av samma metod menar Denscombe (2016). I 

denna studie används en föräldraenkät som metodinstrument, eftersom det inte finns 

något krav på att svaren ska likna varandra. Vårdnadshavarna får svara på samma frågor 

och det väsentliga i denna studie är att få fram hur vårdnadshavare upplever att 

användandet av sociala medier påverkar relationen till förskolan.   

5.1 Kvalitativ innehållsanalys som metodansats 
 

Bryman (2011) skriver att en metod som rör analyser av texter i elektronisk, 

handskriven och tryckt form, samt andra dokument är innehållsanalys. Detta styrks av 

Hsieh och Shannon (2005) som benämner att kvalitativ innehållsanalys är en metod som 

används för att tolka texter genom en systematisk kategorisering av mönster och teman. 

Innehållsanalysen enligt Bryman (2011) ska användas på ett systematiskt och 

försvarbart sätt och innehållet kategoriseras utifrån förbestämda kategorier. En aspekt 

som Bryman (2011) beskriver är att de flesta forskarna som använder sig utav en 

innehållsanalys som metod är ofta lika intresserad av det som finns med i arbetet som av 

det som inte kunde tas med. Bryman (2011) lyfter fram att de två huvudsakliga delarna i 

innehållsanalysens kodning är kodningsmanualen och utformingen av kodningsschemat. 

Bryman (2011) lyfter fram att en kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren gör ett 

sökande efter teman i datan som analyseras. Tillvägagångssättet beskrivs sällan, teman 

som uppstår styrks oftast med citat från analysmaterialet (ibid.). Vilket motsätts av 

Hsieh och Shannon (2005) som påstår att det finns tre huvudsakliga tillvägagångssätt i 

arbetet med kvalitativ innehållsanalys. Dessa tre tillvägagångssätt är konventionell 

ansats, styrd ansats och summerande ansats (ibid.). Konventionell ansats syftar på en 

deduktiv metod  där kategorier och teman som beskriver innehållet skapas utifrån 

textens innehåll forskaren undviker alltså att använda teoristyrda kategorier vid analysen 

(ibid.). Texten tolkas med hjälp av ett teoretiskt kodningsschema som bestämts på 

förhand blir tillvägagångssättet styrd ansats deduktiv (ibid.). Tillvägagångssättet 

summerande ansats syftar enligt Hsieh och Shannon (2005) till att kartlägga 

ordanvändningen för att genom detta få en överblick över texten. Då vi utgår från att 

tolka föräldraenkäter anser vi att att det induktiva tillvägagångssättet passar som 

analysverktyg för vår studie, vi har alltså valt en konventionell ansats på vår kvalitativa 

innehållsanalys. Eftersom vi valt en konventionell ansats finns det inget färdigt 

kodningsschema utan det växer fram under analysens gång. 

Fördelarna med att använda kvalitativ innehållsanalys som forskningsmetod beskriver 

Bryman (2011) är att den ses som en öppen metod. Metoden är konkret och enkel att 

använda när forskaren beskriver hur kodningsschemat är utformat och hur hen gått 

tillväga i sitt urval (ibid.). Den kvalitativa innehållsanalysen som metod beskriver 

Bryman (2011) ses ofta som objektiv. Bryman (2011) skriver att det inte går att utforma 

en kodningsmanual utan att tolka på något sätt. Bryman (2011) lyfter även fram att en 
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fördel med att använda den kvalitativa innehållsanalysen som metod är att den kan 

erbjuda information av sociala gruppen som kan upplevas svåra att få kontakt med. 

Nackdelar med den kvalitativa innehållsanalysen som metod är att den bara kan bli lika 

bra som materialet som används (ibid.). 

En fördel med att använda enkäter som undersökningsinstrument är att enkäter inte 

medför någon “intervjuareffekt” anser Bryman (2011). Eftersom enkäten besvaras 

enskilt och utan någon som bevakar eller ställer frågor i vår studie, påverkas 

vårdnadshavarnas svar inte av våra förutfattade tankar om sociala medier i förskolan. En 

annan fördel med enkäter skriver Bryman (2011) är att respondenterna, i vårt fall 

vårdnadshavarna, kan besvara enkäten när de har möjligheten till det. I vår studie fick 

vårdnadshavarna ta med sig enkäten hem och svara när de hade möjligheten till det, vi 

hade ett datum när vi senast ville ha in dokumenten. 

En av nackdelarna med enkäter som undersökningsinstrument är om det skulle bli 

många bortfall skriver Bryman (2011), vilket innebär att det inte kommer tillbaka lika 

många svar i jämförelse med hur många enkäter som delades ut. Ju mindre 

svarsfrekvens desto mindre blir validiteten i undersökningen belyser Bryman (2011). 

 

5.2 Etiska aspekter  
 

Hur de personer som deltagit i studien behandlas är enligt Vetenskapsrådet (2011) en 

väsentlig del av etiken inom forskning. Det är av största vikt att skydda informanter från 

kränkningar eller skador på grund av deras delaktighet i forskning (Vetenskapsrådet, 

2011). Vid genomförandet av studien har därför hänsyn tagits till vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfylls genom 

missivbrevet som lämnas ut i samband med enkäten, där får vårdnadshavarna 

information om vem som genomför undersökningen samt syftet med undersökningen 

(ibid.). Detta styrks av Dimenäs (2007) som beskriver missivbrevet som en introduktion 

till den valda undersökningen. I missivbrevet ska deltagaren inspireras till att besvara 

enkäten, det är väsentligt enligt Dimenäs (2007) att deltagaren inte känner sig hotad till 

att hen måste besvara enkäten eftersom det är frivilligt, vilket kan kopplas till 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet ska syftet med 

undersökningen stå med, samt varför deltagaren ska lägga ner tid för att besvara enkäten 

(Dimenäs, 2007). Insamlad empiri hanteras konfidentiellt, det vill säga på ett sådant sätt 

att medverkande vårdnadshavares integritet skyddas samt att materialet inte finns 

tillgängligt för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2011 & Vetenskapsrådet, 2002). Enligt 

nyttjandekravet får den empiri som samlats in inte användas till icke-vetenskapliga 

syften utan enbart användas för forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

I denna studie är deltagarna i enkätundersökningen anonyma. Vetenskapsrådet (2011) 

skriver att anonymitet kan ske genom att namn och personuppgifter klipps bort från de 

inlämnade enkätsvaren som finns. I denna studie ombes inte vårdnadshavarna att lämna 

några privata uppgifter, det enda som finns med är ett missivbrev och enkätfrågorna. 
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6 Resultat och analys 
 

6.1 Resultat 
Vi lämnade ut enkäten till 33 vårdnadshavare vid två förskolor och fick tillbaka 19 

ifyllda enkäter vilket betyder att 57% av vårdnadshavarna svarat. Tidsspannet på hur 

länge vårdnadshavarna haft barn på förskolan varierar mellan tre månader upp till tio år. 

Av de 19 ifyllda enkäterna är det 26% som svarat att de inte följer sitt barns förskola via 

sociala medier. Några av anledningarna till att de inte följer barnets förskola på sociala 

medier är att de inte känner till att förskolan använder sociala medier och i några fall 

fanns det inget intresse för sociala medier. 

Det framkommer i svaren att de sociala medier som används på de utvalda förskolorna 

är Instagram och Blogg. Det är 74% av vårdnadshavarna som lämnade in enkäten som 

följer sitt barns förskola via Instagram eller Blogg. Samtliga vårdnadshavare som 

besvarade enkäten tillhörande den förskolan som använder sig av Blogg svarade att 

deras nätverk är slutet och lösenordsskyddat. Det råder däremot en viss ovisshet hos 

vårdnadshavarna som följer förskolan via Instagram huruvida det är ett öppet eller slutet 

konto. 40% svarade att nätverket var slutet medan 60% svarade att det är öppet. Med 

hänsyn till det låga antalet respondenter kommer vi hädanefter inte använda oss av 

procent, utan istället skriva exempelvis flertalet, majoriteten eller knappt hälften. 

Majoriteten av vårdnadshavarna som besvarade enkäten ansåg att det positiva med att 

förskolan använder sociala medier är att de får möjligheten till att se vad deras barn har 

gjort under dagen på förskolan. Vårdnadshavarna svarar att de kan tillsammans med 

sina barn titta på bilder och reflektera över dagen och låta barnen berätta vad de har 

gjort. 
 

”Vi får större inblick i vad de gör på förskolan, 
det är roligt att veta och kunna prata med sitt barn 
om det. Hon minns bättre när hon ser bilderna, hon 
tycker det är roligt att se sig själv på bilderna.” 
 

”Det är enkelt att prata om dagen utifrån de foton 
som finns på bloggen. Speciellt om man har ett yngre 
barn som inte själv kan berätta.” 

Det framkommer även i svaren att det som vårdnadshavarna främst är intresserade av att 

få information om via de sociala medierna är barnens vardag. Svaren visar även att 

vårdnadshavarna vill veta vad barnen gör samt vilka aktiviteter som förskolan 

genomfört tillsammans med barnen. Här finns en viss skillnad i svaren, några är 

intresserade av förskolans arbetssätt samt resultaten av genomförda aktiviteter medan 

andra nöjer sig med att se vad barnen gör. 

”Arbetssätt, aktiviteter, främjande och lärande 
övningar i god kamratskap och kreativitet.” 

”För oss räcker det som det är nu. En inblick 
i våra barns vardag.” 

“Vad barnen gjort under dagen” 
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Andra svar som uppkom var att vårdnadshavarna önskar få allmän information om 

förskolans verksamhet. Exempelvis händelser som kommer ske såsom lucia, gårdsfester 

samt påminnelser om stängningsdagar och föräldramöten. 

”Lite uppdateringar om vad som händer på 
förskolan. Påminnelser om stängningsdagar, 
föräldramöten och annan allmän info vore 
också bra.” 

 
”Information om de dagliga aktiviteterna. ev, 
information om vad som kommer att hända, 
t ex. veckoplanering eller månadsplanering.” 

 

Vårdnadshavarna lyfter i sina svar fram ett flertal positiva sidor av att förskolan 

använder sociala medier. 
”Vad dom gjort i veckan och resultat. Märker 
att dom vill prata och återberätta om bilder och 
vad som hände, experiment mm. Något dom 
uppmärksammat.” 

 
”Inga [nackdelar] i och med medvetenheten 
att aldrig visa ansikten eller favorisera 
någon/exkludera.” 

 

Nackdelarna med att förskolan använder sociala medier uppfattar vårdnadshavarna är att 

risken finns att deras barn kan bli exponerade på ett sätt som inte de kan kontrollera. Det 

rör sig exempelvis om att de inte vill att bilder och infomation om deras barn sprids till 

obehöriga. En annan rädsla är att bilderna på deras barn kan kopieras och användas i 

sammanhang. Flera av vårdnadshavarna lyfter fram väsentligheten av att använda ett 

slutet nätverk och några önskar att varje avdelning borde ha ett eget slutet nätverk och 

inte hela förskolan tillsammans. En av vårdnadshavarna belyser vikten av att byta 

lösenord med jämna mellanrum är positivt. En annan vårdnadshavare lyfter fram att om 

förskolan publicerar foton på Facebook eller Instagram är det hemsidan som sedan äger 

bilderna. 
 

”Bilderna med mitt barn kan spridas 
längre än jag vill, jag kan inte riktigt 
kontrollera vad dem hamnar i nätet.” 
 

”Kan kännas obehagligt vem som 
kan komma åt bilderna, tycker 
egentligen inte man behöver 
använda sig av sociala medier. 
En digital fotoram i hallen skulle 
också funka bra.” 

 
”Jag vill inte få information om mitt 
barn om det är ett öppet nätverk. t.ex. 
facebook.” 

 

Det som vårdnadshavarna inte vill att förskolan ska publicera på sociala medier är 

exempelvis personliga saker som tvister mellan barnen, ingående information om ett 

enskilt barn eller hur barnens dag har sett ut. Här lyfter en vårdnadshavare fram den 

muntliga dialogen på förskolan och att den är ”guld värd”.  
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Svaren på frågeställningarna visar att majoriteten av vårdnadshavarna anser att sociala 

medier, om de används på rätt sätt har en positiv inverkan på relationen mellan 

förskolan och hemmet. Många uttrycker att de lättare kan relatera till de aktiviteter som 

förskolan gör när de kan se bilder från dagen. Flertalet av vårdnadshavarna uttrycker 

även att de använder sig av bilderna från de sociala medierna för att hemma ha en dialog 

med sitt barn om barnets dag på förskolan. Två av vårdnadshavarna svarade att 

användandet av sociala medier i förskolan inte bidrar till någon skillnad i relationen 

mellan förskolan och hemmet. 
 

”Positivt sätt, vi vet mer vad som händer, 
vad de gör och har lättare att prata om det 
och ställa frågor osv.” 
 

”Det är skönt att få se vad som händer, 
det känns tryggt att få “vara med” lite 
extra. Det är positivt för relationen.” 
 

”Jag tänker att det är en trevlig idé 
för oss i familjen, vi kan samtala 
mer om dagarna på förskolan.” 

 

Även här finns det meningsskiljaktigheter mellan vårdnadshavarna, det är inte alla som 

anser att relationen till förskolan påverkas positivt av de sociala medierna. En 

vårdnadshavare svarade att hen anser att det är bättre att förskolans personal ägnar sig åt 

barnen istället för att ta kort och skicka till vårdnadshavarna. 

 
”Jag ser det som ett led i dokumentationen.” 
“Fler kanaler att informera via. Visa konkret i stället. 
för att endast kunna återberätta.” 

 

De som svarade att de inte följer sitt barns förskola på sociala medier skrev att de inte 

har något intresse för sociala medier, att de inte är engagerade i sociala medier varken 

privat eller gentemot förskolans användande av det. Några svarade att förskolan deras 

barn går på inte använder sociala medier eller att de inte har fått någon information om 

det. 

 

6.2 Analys  
Då vi valt att analysera utifrån en kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt 

tillvägagångssätt började vi med att plocka fram koder ur materialet genom att göra 

flera läsningar av materialet. Genom att vi analyserade materialet resulterade det i en 

rad koder som vi delat in i tre övergripande kategorier, kommunikation mellan 

vårdnadshavare och förskola via sociala medier, hur sociala medier uppfattas av 

vårdnadshavare,  sociala mediers  inverkan på dialogen mellan förskolan och hemmet. 

Det övergripande temat för analysen blir därför sociala medier i förskolan. Med hänsyn 

till de forskningsetiska principerna, har vi valt att inte analysera svaren utifrån det antal 

år vårdnadshavarna haft barn på förskolan. Vi har valt att ta hänsyn till detta för att 

vårdnadshavarna inte ska kunna bli identifierade. 

 
6.2.1 Kodningsmanual 

1. Kommunikation mellan vårdnadshavare och förskola via sociala medier 

 Bristande engagemang 

 Okunskap 



  
 

14 

2. Hur sociala medier uppfattas av vårdnadshavare 

 Samtal med barnen 

 Se bilder 

 Barnens vardag 

3. Sociala mediers inverkan på dialogen mellan förskolan och hemmet 

 Positiv syn 

 Information  

 Nackdelar 

6.2.2 Kommunikation via sociala medier 

Bristande engagemang 

Vi kan se en antydan i resultatet att det finns ett visst bristande engagemang hos 

vårdnadshavare gentemot användandet av sociala medier. 

 

“Jag är väldigt oengagerad i sociala medier, både för mig själv och för 

skola/förskola/föreningar” 

 

Ett bristande engagemang för sociala medier behöver inte nödvändigtvis betyda ett 

bristande intresse för förskolans verksamhet. Vi tolkar detta som att förskolan behöver 

vara lyhörd inför vårdnadshavarnas ideér och tankar om verksamheten. Vi tolkar det 

även som en utmaning för förskolan att fånga upp de vårdnadshavare som väljer att inte 

använda sociala medier, samt hur information delges vårdnadshavare som inte använder 

sociala medier.  
 
Okunskap 
I resultatet framkommer det att det att några av vårdnadshavarna inte har kännedom om 
att förskolan använder sig av sociala medier. 

 

“ Vad jag vet så finns det inga sociala medier att följa på förskolan” 

 

Det framkommer även en viss skillnad i svaren, vad det gäller om det är ett öppet eller 

slutet forum, hos de vårdnadshavare som följer sitt barns förskola via Instagram. Denna 

okunnighet av säkerheten på förskolans sociala medier kan tolkas antingen som en 

okunskap hos vårdnadshavaren eller som att förskolan brustit i sin information till 

vårdnadshavarna.  

6.2.3 Hur sociala medier uppfattas av vårdnadshavare 

Samtal med barnen 

Resultatet visar att majoriteten av vårdnadshavarna upplever att det är positivt med att 

förskolans använder sig utav sociala medier ur aspekten att de kan samtala med sina 

barn hemma. 

  

”Vi får större inblick i vad de gör på förskolan, det är roligt att veta och kunna prata 

med sitt barn om det [...]”. 

 

Resultatet visar  att vårdnadshavarna finner det positivt att med hjälp av sociala medier 

kunna samtala och reflektera över barnens dag på förskolan tillsammans med barnen. Vi 

tolkar detta som att sociala medier i vissa fall är ett bra kommunikationssätt, exempelvis 

när det inte går att samtala om hela dagen ute i tamburen och när tiden inte finns. 
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Utifrån egna erfarenheter vet vi att ibland är det lite stressigt vid hämtningen eftersom 

exempelvis vårdnadshavaren ska hämta flera barn efteråt eller har bråttom hem. Ibland 

kan det även vara så att det inte finns någon personal från barnets avdelning kvar på 

förskolan vid hämtning, då kan inte alltid den vårdnadshavaren få någon ingående 

information om dagen. Dock finns det alltid personal från förskolan kvar som 

förhoppningsvis kan lämna en övergripande information om hur dagen varit för barnet. 

 
Se bilder 

I resultatet framkommer det att majoriteten av vårdnadshavarna upplever att det är bra 

att förskolan publicerar bilder på vad som har hänt under dagen. 

 

”Det är enkelt att prata om dagen utifrån de foton som finns på bloggen [...]”. 

 

Det framkommer även i resultatet att flertalet av vårdnadshavarna tittar på bilderna från 

förskolan hemma tillsammans med sina barn. Detta tolkar vi bidrar till att 

vårdnadshavarna blir mer delaktiga i verksamheten eftersom det är inte lätt för 

pedagogerna att minnas och föra fram allt barnen gjort under dagen. Detta kan tolkas 

som en anledning till att åter analysera användandet av sociala medier och hur de 

vårdnadshavare som inte använder detta ändå ska kunna få tillgång till samma bilder 

som övriga vårdnadshavare. 

 
Barnens vardag 

I resultatet framkommer att det är barnens vardag på förskolan som vårdnadshavare 

främst vill kunna ta del av via sociala medier. Vidare framgår det av resultatet att 

vårdnadshavarna önskar få kunskap om vilka aktiviteter som tillhandahålls av förskolan. 

 

“Vad barnen gjort under dagen”. 

Detta kan tolkas som ett intresse från vårdnadshavarens sida av att få en inblick i hur 

barnet generellt har det på förskolan. Det framgår i vårdnadshavarnas svar att några 

intresserar sig mer för att få kunskap om förskolans arbetssätt i genomförandet av 

aktiviteter, andra vill se hur barnens dag på förskolan varit. Vi tolkar detta som att 

vårdnadshavarna vill kunna använda sociala medier för att få fram olika kunskaper om 

barnens förskola. Detta kan tolkas som att det är av vikt att de bilder som publiceras 

både visar upp vardagssituationer och bilder på pedagogiska aktiviteter.   

”Arbetssätt, aktiviteter, främjande och lärande övningar i god kamratskap och 

kreativitet”. 

Vår tolkning av vårdnadshavarnas svar är att det är barnets bästa som ska ligga i fokus 

och att det finns önskemål om att förskolan visar hur de arbetar med barnen på olika 

sätt.  

 
6.2.4 Sociala mediers inverkan på dialogen 

Positiv syn 

I resultatet framkommer det att majoriteten av vårdnadshavarna har en  positivt syn på 

att förskolan använder sig av sociala medier. 

 

”Det är skönt att få se vad som händer, det känns tryggt att få vara med lite extra. Det är 

positivt för relationen.” 

 

Vår tolkning är att vårdnadshavarna ser de sociala medierna som en möjlighet att kunna 



  
 

16 

ta del av barnets vardag utan att själv vara fysiskt närvarande. Även om några av 

vårdnadshavarna uttrycker att de sociala medierna har en positiv inverkan på relationen 

till förskolan, framkommer det vid tolkning att detta främst gäller dialogen till det egna 

barnet.  

Information 

I resultatet framkommer det att vårdnadshavarna vill få allmän information om 

förskolans verksamhet, denna information rör aktiviteter som vårdnadshavarna är 

delaktiga och även deltagande i. 

 

”Lite uppdateringar om vad som händer på förskolan. Påminnelser om stängningsdagar, 

föräldramöten och annan allmän info vore också bra.” 

 

Informationen vårdnadshavarna vill ha tolkar vi är informationen som är direkt riktad 

till vårdnadshavarna eftersom den kan eventuellt komma att ändra deras planering i 

vardagen. Detta kan tolkas som att det inte blir tjatigt med mycket information. Det som 

däremot avviker från svaren är att en vårdnadshavare uttrycker att förskolan borde lägga 

mer tid på barnen än att förse vårdnadshavarna med bilder.  

”Men jag tycker att det är bättre att personalen ägnar sig åt barnen än att ta kort och 

skicka till föräldrarna.” 

Detta kan tolkas som en oro hos vårdnadshavaren att det som förskolan visar via bilder 

på sociala medier inte är en helt sann bild av barnets dag på förskolan. Vilket kan tolkas 

som att det finns ett behov av att förskolan förtydligar arbetet med barnen för 

vårdnadshavarna. Något som alltid ska finnas i pedagogernas och vårdnadshavarnas 

resonemang är barnets bästa och i vilket syfte sociala medier används. 

 
Nackdelar 

Det framkommer vid analys att vårdnadshavarna inte ser odelat positivt på att förskolan 

använder sig av sociala medier trots att de själva valt att följa dessa. Vid en andra 

läsning framträder att det finns en tydlig oro hos vårdnadshavarna över hur de bilder 

som publiceras hanteras av förskolan. Det framkommer även att vårdnadshavare oroar 

sig för att personlig information om just deras barn ska publiceras. 

 

”Bilderna med mitt barn kan spridas längre än jag vill, jag kan inte riktigt kontrollera 

vad dem hamnar i nätet”. 

 

Nackdelarna med att förskolan använder sociala medier uppfattar vårdnadshavarna är att 

risken finns att deras barn kan bli exponerade på ett sätt som inte vårdnadshavarna kan 

kontrollera, det rör sig exempelvis om att de inte vill att bilder och information om 

deras barn sprids till obehöriga. En annan rädsla är att bilderna på deras barn kan 

kopieras och användas i sammanhang. Flera av vårdnadshavarna lyfter fram 

väsentligheten av att använda ett slutet nätverk och några önskar att varje avdelning 

borde ha ett eget slutet nätverk och inte hela förskolan tillsammans. En av 

vårdnadshavarna belyser vikten av att byta lösenord med jämna mellanrum är positivt. 

Detta tolkar vi som att det kan höra ihop med okunskapen av de lagar och riktlinjer som 

gäller vid användning av sociala medier i förskolan. En annan vårdnadshavare lyfter 

även fram ett förslag att förskolan inte behöver använda sig av sociala medier, att en 

digital fotoram ute i tamburen också skulle fungera bra.  
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”Kan kännas obehagligt vem som kan komma åt bilderna, tycker egentligen inte man 

behöver använda sig av sociala medier. En digital fotoram i hallen skulle också funka 

bra.” 
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7 Diskussion 
 

Till skillnad från litteraturen som lyfter att sociala medier som kommunikationsredskap 

inom förskolan har potentialen att bidra till en ökad samverkan med hemmet (Mullen, 

Griffith, Greene & Lambie, 2014) visar vår analys att vårdnadshavarna främst använde 

de sociala medierna för att kommunicera hemma med det egna barnet. Både Tallberg 

Boman (2009) och Eriksson (2014) lyfter fram att sociala medier kan bidra till en 

fördjupad demokrati, vilket i detta fall kan ses som en fördjupad kommunikation mellan 

förskolan och hemmet. Även här skiljer sig litteraturen markant från de svar vår analys 

gav då vi inte kunde hitta något i vårdnadshavarnas svar som tyder på en fördjupad 

kommunikation. Däremot kunde vi i analysen se en ökad delaktighet med hjälp av 

sociala medier. 

 

I såväl analys som litteratur framgår det att det är väsentligt att skydda barnens identitet. 

Lindgren och Sparrman (2003) belyser att det är av stor vikt att förskolans personal 

reflekterar kontinuerligt om de etiska aspekterna med tanke på dokumentationen. Alla 

som arbetar på förskolan har tystnadsplikt, PuL (Personuppgiftslagen SFS 1998:204) är 

en lag som syftar på att skydda i detta fall barnens uppgifter från att spridas från 

förskolan. Det framgick i analysen att majoriteten av vårdnadshavarna upplever en 

känsla av otrygghet när det gäller bilder på deras barn, de är oroliga för att bilderna ska 

spridas längre än vad de vill och att de inte har någon kontroll över bilderna som 

publiceras.   

 

I likhet med litteraturen som ser sociala medier som ett redskap för att delge information 

och datum för möten (Mullen, m.fl, 2014) visar vår analys att vårdnadshavare vill kunna 

få praktisk information via de sociala medierna, exempelvis olika 

föräldrasammankomster.  

Vi hade den förutfattade meningen att vårdnadshavare generellt såg positivt på att 

förskolan använder sociala medier och blev därför överraskade av svaren som framkom 

vid en andra läsning då det tydligt framgick att vårdnadshavarna inte var så positivt 

inställda som vi trodde. En bidragande faktor till att resultatet ser ut som det gör kan 

vara att vårdnadshavarna anonymt fått svara på enkätfrågor och därmed vågat vara mer 

ärliga och öppna.  

Förskolor bör se över sitt användande av sociala medier, alla vårdnadshavare är inte 

positivt inställda till att förskolan använder sig av sociala medier. Detta kan ge negativa 

effekter på relationen till förskolan då vårdnadshavare antagligen kan känna sig 

tvingade att använda ett socialt medie för att inte gå miste om någon information från 

förskolan. En annan konsekvens kan vara att vårdnadshavaren upplever sig utesluten då 

hen väljer att inte använda sociala medier, detta kan leda till en negativ relation mellan 

förskolan och hemmet.   

Om förskolan väljer att använda sig av ett socialt medie kan Instagram vara att föredra 

då det tydligt framgår i analysen att det är bilderna som är i fokus hemma med barnen. 

Vi kan även se att det är tillsammans med de egna barnen som vårdnadshavare vill 

kommunicera utifrån de sociala medierna som förskolan har.  

 

En vårdnadshavare lyfte fram att en digital fotoram i tamburen skulle vara bättre än att 

använda sociala medier i förskolan. Det går att tänka åt två håll utifrån det förslaget, 

antingen att det är positivt eller att det är negativt. Det kan vara positivt därför att 
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bilderna inte kan spridas lika enkelt och det inte går att spara bilden själv på datorn eller 

i mobilen för att sedan kanske visa vänner och släkt. Det negativa med att ha en digital 

fotoram i tamburen är att vem som helst kan komma och göra besök på förskolan, då 

kan den personen titta på bilderna och eventuellt känna igen något barn på avdelningen. 

Eftersom besökare och vårdnadshavare inte har tystnadsplikt kan informationen av vilka 

barn som går på förskolan spridas utan att förskolans personal som har tystnadsplikt är 

inblandad.  

7.1 Metoddiskussion 
Vi var från början inne på att hermeneutiken som teoretiskt ramverk och metod. Det 

hade inte varit säkert att vi fått fram ett objektivt resultat eftersom hermeneutiken är en 

svår tolkningsmetod. Det är svårt att analysera utan att blanda in egna värderingar i 

texten.  Vi tror även att vårdnadshavarna inte hade svarat lika ärligt vid en intervju som 

de gjorde i enkäten. Det är lättare att uttrycka avvikande tankar i skrift än i ord, därför 

tror vi att enkäterna hjälpte oss att få en mer nyanserad svarsbild. 

7.2 Framtida forskningsområde  
I vår studie har vi valt att lyfta fram vårdnadshavarnas upplevelser om användandet av 

sociala medier, något som hade varit intressant hade varit att ta reda på barnens 

upplevelser av att medverka i sociala medier. I förskolan är fokuset riktat mot barnens 

hälsa och välmående, därför tror vi att det hade varit intressant att ta reda på hur barnen 

känner inför att deras vardag publiceras på sociala medier. Det hade även varit 

intressant att undersöka om det finns någon skillnad i synen på sociala medier i 

förskolan bland vårdnadshavare av annan etnisk bakgrund. 
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet (LNU) som går vår sista termin på 

Förskollärarprogrammet. Just nu skriver vi på vårt examensarbete som handlar om 

vårdnadshavares syn på användandet av sociala medier i förskolan. Vi skulle vara 

tacksamma om du som vårdnadshavare vill dela med dig av hur du tänker kring att 

förskolan använder sociala medier. Därför hoppas vi att du vill ta dig tid att besvara 

några frågor. Givetvis är deltagandet frivilligt!  

 

Undersökningen besvaras genom en enkät som vi skulle uppskatta att du tog dig tid att 

fylla i, sedan lämnar du in den i enkätlådan som finns på plats i tamburen, eller till 

Linda (som finns på plats i Hultsfred) eller Julia (som finns på plats i Vimmerby). 

Frågorna finns i bifogad enkät. Enkäten besvaras anonymt och dina svar hanteras 

konfidentiellt och kommer att sammanställas i vårt examensarbete. Vi ber dig att du 

lämnar in enkäten till någon av oss senast den 28:e oktober 

 

Har du som vårdnadshavare några funderingar kring enkäten tveka inte att fråga oss, 

antingen när du ser oss eller via e-post. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Julia Södergren (mail: js223df@student.lnu.se)  

Linda Nilsson (mail: ln222hh@student.lnu.se)  
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II 

Bilaga B Enkät 

 
1. Hur länge har du haft barn på den här förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Följer du ditt barns förskola på något av följande sociala medier: Facebook, 

Instagram eller via Blogg?  

Ja, gå vidare till fråga 4.  

Nej, gå vidare till fråga 3. 

 

3. Beskriv anledningen till varför du inte följer ditt barns förskola på sociala medier. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

4. Vilket/vilka av följande sociala medier använder förskolan:  

 Facebook 

 Instagram 

 Blogg  

Är de öppna eller slutna? 

 

 

 

 

 

 

5. Vilka fördelar ser du som vårdnadshavare med att kunna följa ditt barns förskola via 

sociala medier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

6. Vad vill du kunna få information om via sociala medier från förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vilka nackdelar ser du som vårdnadshavare med att förskolan använder sociala 

medier? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vad vill du inte få information om via sociala medier från förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 

9. På vilket sätt tycker du att förskolans användande av sociala medier påverkar 

relationen mellan förskolan och hemmet? 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 


