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Förskolor och användares interagerande på Facebook 

Nina Sjögren 

Sammanfattning 

Arbetets syfte var att belysa och kartlägga hur förskolor använder sig av det sociala mediet Facebook. 

Datainsamlingen har skett genom både kvantitativa och kvalitativa metoder baserade på 56 

Pysslingförskolors Facebook-sidor. Materialet har bearbetats med hjälp av statistiskt beskrivande 

analys samt innehållsanalys. Avsikten med att använda sig av dessa två analysmetoder har dels varit 

att belysa hur förskolorna kommunicerar genom Facebook och dels för att kunna redogöra för hur 

interaktiviteten mellan förskolan och användaren ser ut. Pysslingförskolors användande av Facebook 

har under året ökat med 933 procent jämfört med föregående år. Förskolornas syfte med sina 

statusuppdateringar har främst varit, att synliggöra den pedagogiska verksamheten. Detta har gjorts 

genom att personalen lagt upp en ordtext med en bild för att visa upp vad barnen har gjort under 

dagen. Det näst vanligaste syftet har varit, att informera om särskilda händelser till exempel ändrade 

öppettider. Det finns flera grupper av intressenter, däribland föräldrar, mor- och farföräldrar och 

kollegor från andra förskolor. Det vanligaste sättet för Facebook-besökarna att interagera är genom att 

”gilla” inläggen. De kommentarer som användarna skriver sker framförallt i ett kommunicerande 

syfte.    
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Förord 

Som trebarnsmor har jag fått ta del av förskolan utifrån ett föräldraperspektiv. I och med mina studier 

har jag nu också fått möjlighet att erhålla ett pedagogiskt perspektiv med en bred teoribasis. Utifrån 

dessa två världar har jag intresserat mig extra mycket kring kommunikationen mellan förskolan och 

hemmet. Som förälder vill jag veta vad mina barn har gjort under dagen och hur de har haft det. Som 

pedagog vill jag att föräldrarna ska vara delaktiga och integreras i verksamheten. Enligt mig finns 

viljan där från båda håll. Frågan blir då: hur kan vi på ett bra sätt skapa denna dialog och 

kommunikation mellan förskolan och hemmet? Kanske är det så att förskolan måste kliva in på nya 

arenor där merparten av föräldrarna redan befinner sig. Min ambition i detta arbete har varit att vidga 

kommunikationsbegreppet. Jag har velat titta på hur kommunikationen kan utvecklas mellan förskolan 

och föräldrarna.  

Jag vill tacka min fina familj för att de stått ut med mig under dessa tre och ett halvt år med studier och 

med allt som det har inneburit. Det är med stor förhoppning som jag blickar in i framtiden och önskar 

oss ett ”Svenssonliv” där ledighet och helgdagar betyder just ledighet och ingenting annat. Jag vill 

även passa på att tacka min handledare Kalle Jonasson för dina stöttande mail och påhejningar. När jag 

har befunnit mig i svackor har jag alltid kunnat gå tillbaka till dina formuleringar för att söka nya 

krafter.  

Jag hoppas att Ni som läser detta kommer att uppskatta och ha glädje av studien. Jag önskar Er en 

trevlig läsning 

 

Nina Sjögren 
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Inledning 

Jag har valt att titta närmare på hur förskolor kan utveckla sin kommunikation till föräldrarna. Den 

tekniska utvecklingen har tagit stora kliv de senaste åren men har förskolan hängt med? Det finns flera 

olika nya metoder och tillvägagångssätt för att kommunicera och delge föräldrar information om vad 

deras barn gör och utvecklar under sin förskolevistelse. It (informationsteknologin) har skapat många 

olika tekniska kommunikationsverktyg. De flesta människor i Sverige använder något/några av dessa 

dagligen. Möjligheten och tillgången till ett mobilt internet medför att många har tillgång till internet 

dygnet runt via bland annat datorer, mobiler och surfplattor. Information och diskussionsforum är 

ständigt närvarande i dagens It-samhälle. Kommunikation via internet är relativt nytt för merparten i 

Sverige. Enligt Svenningsson, Lövheim och Bergquist (2003:11) var det den 4 februari 1994 som It 

blev uppmärksammad och introducerad hos det svenska folket. Detta datum uppmärksammade de 

svenska nyhetstidningarna, att vår dåvarande stadsminister, Carl Bildt, skickade ett e-postmeddelande 

till USA´s president. Innan denna händelse var det framförallt människor inom datorindustrin och/eller 

universiteten som hade använt sig av denna funktion. Att kommunicera med hjälp av datorn och 

internet är därmed ett nytt kommunikationssätt. Under dessa knappa tio år har utvecklingen 

framskridit med stormsteg. Idag finns det många nya kommunikationskanaler; mail, sms, chattforum. 

Det finns även många olika sociala medier där personer kan bilda olika nätverk beroende på intresse. 

Facebook, Twitter, Linkedin och bloggar är några exempel på internetmiljöer där denna typ av digital 

kommunikation sker. Genom ett par knapptryckningar går det att nå ut till flera miljoner människor. 

Snabbheten och den spridning som bilder kan få via sociala medier är en omdiskuterad aspekt av dessa 

internetmiljöer. I samhället debatteras det mycket kring om föräldrar ska få fotografera sina barn i 

förskolan, till exempel vid olika traditionella firanden som exempelvis lucia eller avslutningar. 

Argumenten i denna diskussion handlar om barnens integritet. Om föräldrarna fotograferar luciatåget 

och lägger upp detta på sociala medier kommer andra barn samtidigt att publiceras på nätet. Utifrån 

dessa aspekter har vissa förskolor och kommuner infört fotograferingsförbud för föräldrar på 

förskolans område.  

Fler och fler förskolor väljer att själva kliva in på dessa arenor och skapar själva ett konto på något 

socialt medium. På detta sätt kan de själva visa upp sin verksamhet och interagera med omvärlden. 

Vilken grad av insyn som förskolorna väljer varierar. Några har helt öppna konton som vem som helst 

kan gå in och titta på medan andra har slutna grupper där förskolan bestämmer vilka som får tillträde 

till gruppen och kan se materialet som publiceras. På de sociala medierna kan förskolorna 

kommunicera med föräldrarna. Forumet kan användas som ett arbetssätt för både dokumentation och 

kommunikation. Föräldrarna som läser dessa statusuppdateringar ges möjlighet till delaktighet samt att 

de involveras i vad barnen gör på förskolan. 
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Bakgrund 

”Skolan finns på Facebook och jag har ett konto där, ´Rektor Max´. Det använder jag väldigt 

mycket till att kommunicera med. Eleverna kan alltid nå mig där och ställa frågor eller komma 

med synpunkter. Istället för en institution blir jag en människa.”  

(Sjögren & Hydén, 2012:25).  

Citatet är hämtat från Plusgymnasiets rektor Max Gosell som i en artikel om marknadsföring för 

skolor uttrycker sitt ställningstagande. Sociala medier kan alltså ses som en marknadsföringskanal där 

det även finns rum för kommunikation. Marknadsföring har blivit en viktig ingrediens i förskolor och 

skolors överlevnad i och med den privatisering som skett inom utbildningsväsendet. Både barnomsorg 

och skolor, såväl kommunala som privata, finansieras av statliga och kommunala skattemedel. Varje 

förskola/skola får en fastställd summa pengar för varje barn som är inskriven i verksamheten. För att 

förskolor och skolor ekonomiskt ska klara av sitt uppdrag behöver de ha ett tillräckligt stort barn-

/elevantal för att täcka sina kostnader. Samma artikel konstaterar att behovet av marknadsföring har 

ökat, vilket i sig ger lärare en ökad arbetsbelastning. Denna utveckling har även bidragit till att 

föräldrar och vårdnadshavare börjar betraktas och benämnas som kunder.   

Kommunikationen mellan förskolor och föräldrar är en viktig del för båda parterna. Förskolan 

behöver komma ut med information till föräldrarna. Föräldrar i sin tur eftersträvar att få veta 

vad sitt/sina barn har gjort under dagarna och hur de har haft det. Enligt läroplanen (Lpfö98, rev 

10:13) måste alla förskolor samverka med hemmen. Föräldrarna ska också ges möjlighet att 

påverka verksamhetens utformning genom delaktighet och inflytande. Mycket av denna 

kommunikation sker vid lämning/hämtning i tamburkontakten. Sandberg och Vuorinen 

(2007:54f) har i sin studie konstaterat, att både förskollärare och föräldrar anser att denna 

kontakt har stor betydelse och ligger som grund till samverkan mellan hem och förskola. Dock 

poängterar författarna att kvaliteten på dessa möten varierar beroende på när barnen lämnas och 

hämtas. Vid vissa tillfällen när flera barn lämnas eller hämtas samtidigt hinner personalen inte 

prata med föräldrarna. En annan aspekt vid tamburkontakten är att föräldrarna inte alltid har tid 

att samtala med personalen. Tider ska passas och middagar lagas. Balldin (2013:183) anser att i 

nordiska småbarnsfamiljer råder en grundläggande tidsbrist. Hur ska då förskolan kunna möta 

upp föräldrarna i sin information och kommunikation? Kan kommunikation via internet vara en 

möjlighet att skapa nya rum för delaktighet, inflytande och samverkan? 

 

Genom det EU-finansierad projektet Xovation som startade hösten 2011 öppnade en förskola i 

Karlshamn en egen Facebook-sida, med huvudsyftet att göra föräldrarna mer delaktiga. I tidningen 

arbetsliv skrev Fredriksson (2012) en artikel om detta projekt, där pedagogerna på förskolan fick 

komma till tals. Pedagogerna menar att arbetssättet har medfört många positiva fördelar. Dels har 

föräldrarna erbjudits en större inblick i det dagliga arbetet men föräldrarna har även fått en större 

medvetenhet och insikt i förskolans läroplan. Detta har sedermera lett till att föräldrarna blivit mer 

delaktiga och ser barnens lärande med ”nya ögon”. Pedagogerna anser även att samtalen med 

föräldrarna är mer givande än tidigare med orsak av föräldrarnas utökade insyn av verksamheten. I ett 

YouTube klipp (2012) får både förskolechef, pedagoger och föräldrar kommentera de positiva 

effekterna av förskolans användande av Facebook. Att kunna nå ut till föräldrar med information 

ansåg alla parter vara en viktig del i användandet av nätverket. Alla föräldrar ges också möjlighet till 

samma information, även när barnen är frånvarande, samt att föräldrarna kan läsa informationen när de 

själva har tid och möjlighet. En förälder poängterade även att hon, oavsett var i världen hon befinner 
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sig, kan få ta del av sitt barns vardag. Detta resonemang kan även betraktas utifrån olika 

familjekonstellationer. Genom att förskolan kommunicerar genom ett socialt medium ges bland annat 

skilda föräldrar möjlighet till samma information och inblick i barnens vardag på förskolan.  

Att pedagoger använder sig av ny teknik och nya möjligheter i kommunikationen med föräldrar finns 

det många olika åsikter om. Med utgångspunkt att förskolan ska ge föräldrar både inflytande och 

delaktighet måste kanske förskolor också hänga med dagens It-samhälle. Många av dagens föräldrar är 

ständigt uppkopplade och anser kanske, att det är både tidssparande och tillgängligt med information 

via telefonen eller surfplattan. Det går lätt och tar inte så mycket extra tid i anspråk. 

Frågor om barns integritet är den främsta och mest omdiskuterade negativa effekten av att barn 

dokumenteras via internet. Vilket innehåll publiceras? Och vilka bilder lägger personalen upp? Genom 

att betrakta denna aspekt kommer vi bland annat in på lagar och regler samt på etiska förhållningssätt. 

Enligt Datainspektionen får publicerade bilder inte ha ett kränkande innehåll eller innehålla personer 

som har skyddade personuppgifter. Men vad är då kränkande innehåll? Detta är någonting som kan 

variera mellan olika individer. Svenning (2011) problematiserar förskolans dokumentation genom att 

ifrågasätta om och hur barnen själva har inflytande och kan påverka vad personalen berättar. 

Författaren kopplar ihop detta med Barnkonventionen artikel 13 som innefattar barns rätt till 

yttrandefrihet. Vidare menar hon att barn måste ges olika möjligheter att yttra sig, både verbalt och 

icke verbalt (ibid:75ff). Svenning (2011:88f) hänvisar till Knut Haanes, Barnombudsmannens vice 

ordförande, som menar att dagens barn är den första generationen som lämnar elektroniska spår efter 

sig. De bilder som idag läggs ut på nätet kommer finnas kvar där även när barnen har blivit äldre. 

Utifrån detta menar han, att barnen själva borde få vara delaktiga och ha inflytande över vad som 

publiceras på nätet. Frågan som många ställer sig är om vi borde skapa en It-etik. Rask (2006:56) 

menar att om vi utgår ifrån våra traditionella grundläggande värderingar som vi översätter och 

applicerar inom It-området så genererar detta i en etik som även fungerar på nätet. Förskolans läroplan 

(Lpfö98, rev 10:8,12) lyfter fram både barnens inflytande och värdegrunden. Förskolor ska bland 

annat förmedla och upprätthålla de värden som samhället vilar på såsom att inte kränka andra, 

individens frihet och integritet samt alla människors lika värde.   

I och med att förskolors inträdande på sociala medier är nytt behövs det både forskning och 

diskussioner kring detta. I dagsläget finns det ingen forskning som uppmärksammar denna 

kommunikationsarena mellan pedagoger och föräldrar. Det finns med andra ord många olika 

intressanta aspekter att belysa inom detta område. 
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Syfte och frågeställningar  

För ungefär tio år sedan var kommunikation via internet någonting som framförallt användes inom 

datorindustrin och/eller universiteten. Idag är merparten av Sveriges medborgare dagligen 

uppkopplade via nätet. En fråga som jag i inledningen la fram var om svenska förskolor har följt den 

tekniska utvecklingen och anammat den nya tekniken och dess möjligheter? Med dessa tankar i 

bakgrunden har syftet med studien varit: att belysa och kartlägga hur förskolor använder sig av den 

sociala nätverkstjänsten Facebook. Jag har valt att använda mig av följande tre frågeställningar som 

utgångspunkt för att bringa lite klarhet kring detta nya kommunikationsfenomen: 

 Hur aktiva är förskolorna på Facebook?  

 På vilket sätt kommunicerar förskolor genom Facebook? 

 Hur ser interaktiviteten ut mellan förskolan och användare på Facebook?  

Begreppsdefinitioner 

I denna studie kommer jag använda mig av Sveningsson et.al. (2003:119) utvidgade textbegrepp. De 

menar att de flesta miljöer på internet är textualiserade i den bemärkelsen att texterna även kan 

innefatta ljud, bilder och ikoner. När jag använder mig av begreppet text innefattar jag alltså mycket 

mer än endast det skrivna ordet. De gånger som jag enbart kommenterar det skrivna ordet har jag valt 

att använda mig av termen ordtext. I benämningen över de texter som ägaren av Facebook-sidan 

skriver använder jag två olika termer; inlägg samt statusuppdateringar. I detta arbete lägger jag inte in 

någon som helst skillnad, utan orden används som synonymer. För personer som besöker Facebook-

sidan för att läsa eller använda sig av kommentarsfälten och/eller delger sin åsikt genom att ”gilla” 

statusuppdateringarna använder jag mig av beteckningen användare. Denna term har jag hämtat från 

den engelska varianten ”users”. 

Tidigare forskning 

Att använda sig av sociala medier för kommunikation mellan förskola/skola och föräldrar är ett nytt 

fenomen som fortfarande är forskningsmässigt eftersatt. Inom skolas område har studier gjorts för att 

belysa hur lärare och elever använder sig av sociala nätverk för att vidga barnens lärande och 

kunskapsmöjligheter. Det har också gjorts studier som pekar på att skolelever vars föräldrar engagerar 

sig i barnens skolarbete påverkar barnens skolresultat och framtida studier (Harju & Tallberg Broman 

2013:31). Utifrån detta poängterar Olmstead (2013) vikten av kommunikation mellan lärare och 

föräldrar. Hennes studie fokuserar kring hur teknologin kan möjliggöra att föräldrar blir mer 

intresserade över barnens skolgång. Även Rask (2006:73f) menar att föräldrar som är informerade om 

skolans verksamhet blir mer engagerade, vilket i sin tur leder till att barnen blir mer motiverade av 

skolarbetet. Mycket av detta resonemang bygger han på, att föräldrarna har lättare att föra ett samtal 

med sina barn om skolan när de redan har lite information om vad som hänt i skolan. Rask menar att 

den nya kommunikationstekniken kan vara ett viktigt verktyg som kan bidra till att föräldrar blir mer 
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delaktiga. Denna kommunikation kan både syfta till att ge information om verksamheten men också 

skapa möjlighet för föräldrar att yttra sig, att ge feedback.  Även personalen på förskolan gynnas av en 

fungerande samverkan mellan hem och förskola. Sandberg och Vuorinen (2007: 41) har 

uppmärksammat hur arbetet i barngruppen underlättas när personalen kan få en vidare inblick i barnets 

tankevärld genom att samtala med föräldrarna. Detta kan vidga möjligheten att bringa förståelse i hur 

enskilda barn uppfattar verksamheten.  

Enligt Olmstead (2013) finns det två anledningar till att lärare inte har börjat använda sig av tekniska 

medel i sin kommunikation med föräldrarna. Det första är lärares brist på kunskap över hur de ska 

använda dessa nya tekniska verktyg i kommunikationssyfte samt bristen kring forskning inom detta 

område. Erstad (2002) beskriver arbetsbördan som ytterligare en bidragande faktor till att IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) inte utnyttjas. Han menar att för många lärare kan denna 

tekniska del upplevas som ett ”add on” problem, en uppgift som läggs till utöver de traditionella 

ramarna som lärare redan har. Utifrån detta kan individer uppfatta kommunikation via sociala medier 

som en arbetsbelastning som tar lärares och pedagogers tid.  

Gerolimos (2011) har i sin studie kring akademiska bibliotek på Facebook konstaterat, att Facebook-

sidorna hade en låg interaktion mellan användarna och ägarna av sidan. Den största delen av 

interaktionen gjordes genom att användarna ”gillade” statusuppdateringarna, det vill säga användarna 

markerade att de var positiva genom att trycka på gilla-knappen som tillhör inlägget. Jämfört med 

antalet personer som uttryckte sitt gillande fann han att betydligt färre användare valde att kommentera 

inläggen.  

Kronqvist-Berg (2012) har studerat statusuppdateringar och kommentarer på allmänna bibliotek på 

Facebook. Hon delade in bibliotekens statusuppdateringar i sex kategorier. Den första innebär att 

informera, det vill säga biblioteken lägger upp förstahandsinformation om sina tjänster, tillställningar 

och så vidare. Nästa kategori, förmedla, är när statusuppdateringen delar information via en annan 

källa, detta kan ske genom länkar. Skapa innebär att skapa aktiviteter genom att till exempel ladda upp 

bilder/videoklipp eller att skapa evenemang. När statusuppdateringen eller kommentaren innehåller 

direkta frågor benämns detta som en sökande kategori. Kommunicera är de fall där kommunikationen 

sker genom kommentarer och artighetsfraser, känslouttryck eller inläggen sker i samtalston. Den sista 

gruppen av inlägg är kontribuera, denna grupp innebär att kommentera, gilla inlägg och delge sina 

åsikter.   
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Teoretiskt perspektiv 

Med anledning av att studien betraktar datormedierad kommunikation mellan förskolor och omvärlden 

kommer teorin att fokusera kring kommunikationsperspektivet samt det sociala mediet Facebook som 

arena. I och med att kommunikationen via internet sker genom olika typer av text berörs även denna 

formtyp. Teorin har främst används som bakgrund, ett sätt att förstå själva fenomenet, men även 

fungerat som vägledning när jag analyserat materialet.  

Kommunikation 

Kommunikation innebär att människor i samspel delar, sänder och tar emot budskap/meddelande. 

Genom kommunikation både påverkar och påverkas vi. Själva ordet kommunikation betyder kontakt 

mellan människor, att överföra information. För att kommunikation ska kunna uppstå krävs det alltså 

minst två personer. Det finns olika sorters kommunikation. Bland annat kan vi samtala med hjälp av 

ord och texter men även via ordlösa signaler så som kroppsspråk, mimik och klädsel (Möller, 2002: 9; 

Litton & Litton, 1998:17; Cederholm & Johansson, 2002:10). Det finns idag oändligt många fler 

möjligheter till kommunikation än tidigare. I och med den teknologiska utvecklingen har nya 

konstellationer av kommunikationsmöten och arenor uppstått. På internet finns det sociala miljöer där 

datormedierad kommunikation och meningsskapande mellan människor kan ske (Anderhag, Selander 

& Svärdemo-Åberg, 2002:166; Vallberg Roth 2012:157). Ett snabbt, enkelt och billigt sätt att 

kommunicera idag är att använda sig av mail, chat eller sms. Dessa tekniska kommunikationsmetoder 

liknar Möller (2002:22) vid skriftliga telefonsamtal i och med att språket som används oftast är 

någonting mittemellan tal- och skriftspråk. Inom datorkommunikation har det uppkommit olika sätt att 

visa olika sinnesstämningar och förtydliga vad sändaren vill förmedla genom att ”skriva” ett 

ansiktsuttryck, en smiley. Dessa symboler underlättar för mottagaren att tolka budskapet. Var 

någonstans på tal- och skriftspråksskalan sändaren befinner sig beror på vilken form av meddelande 

som sänds och vem mottagaren är. Är mottagaren ett företag eller en vän? Möller (2002:22) menar att 

generellt sätt blir alltid det elektroniska språket mer informellt jämfört med det traditionella 

brevspråket. Enligt Litton och Litton (1998:200) är och förblir internet ett hjälpverktyg för 

kommunikation och kommer aldrig kunna ersätta den mänskliga och närvarande kontakten. Ett 

resultat av den tekniska utvecklingen är att människor idag ständigt är utsatta för kommunikation. Det 

sänds ut betydligt fler budskap och signaler jämfört med tidigare. Detta medför, att människor har 

svårt att orka lyssna till alla budskap som sänds ut. Vi måste filtrera bort de buskap som inte är 

intressanta eller relevanta för oss (Cederholm & Johansson, 2002:12; Litton & Litton, 1998:18).  

I en envägskommunikation sänder sändaren ut ett budskap, men det ges ingen möjlighet att få vetskap 

om budskapet har gått fram, blivit förstått eller på vilket sätt mottagaren reagerar. Dessa frågor kan 

dock bli besvarade under en tvåvägskommunikation där kommunikationen sker i dubbla riktningar, 

sändaren och mottagaren interagerar. Utifrån detta särskiljer Litton och Litton (1998: 17) begreppen 

information och övrig kommunikation. Information är en envägskommunikation där sändaren sänder 

ut ett budskap som mottagaren ska ta emot. Medan övrig kommunikation är en tvåvägskommunikation 

där ett informationsutbyte sker.  
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Det finns många olika kommunikationsmodeller med avsikt att beskriva hur kommunikation går till 

utifrån vilken form av kommunikation som avses. Bergström, Lundgren och Flessa (2002:24) 

beskriver detta genom denna modell: 

 

Sändare är den person, organisation, företag eller myndighet som skickar iväg ett budskap. Med kanal 

avses det medium som budskapet går via. Begreppet målgrupp innebär den grupp individer som 

sändaren vill nå med sitt budskap. Det är svårt att nå en hel målgrupp utan i regel är det endast en viss 

del, mottagarna, som tar emot budskapet. Mottagarna kan i sin tur ge en återkoppling tillbaka till 

sändaren. I min studie är sändaren de olika förskolorna. Den undersökta kanalen är Facebook och 

budskapet är de texter som förskolorna lägger upp i sina statusdateringar. De som går in och läser 

dessa uppdateringar kallar jag för användare, vilket i denna modell kan ses som mottagare. De 

kommentarer, ”gilla” (likes) och delningar som användarna använder sig av blir den återkoppling som 

sker via just denna kanal. Det ska inte uteslutas att mycket annan återkoppling kan ske på andra sätt, 

via andra kanaler och arenor, till exempel vid tamburkontakt i lämnings- och hämtningssituationer.    

Människor kommunicerar på olika sätt beroende på syfte. Texter delas in i fyra olika grundfunktioner 

beroende på det textuella syftet. Den informativa texten talar om hur någonting är, den innehåller inga 

värderingar eller åsikter. I motsats till denna finns de persuasiva texterna som syftar till att övertyga 

mottagaren om någonting. Dessa texter innehåller direkta eller indirekta uppmaningar. Den 

underhållande texten vill få läsaren att se välkända förhållanden ur ett nytt perspektiv. Texter som 

innehåller sändarens egna värderingar och åsikter kallas för expressiva texter. I dessa texter uttrycker 

författaren sina känslor och sakförhållanden hamnar i bakgrunden. Mottagaren som läser en sådan text 

blir oftast emotionellt påverkad (Möller, 2002:105; Melin, 2011:100). Melin (2011:84) anser att det 

går att jämföra bilders potential med denna språkvetenskapliga pragmatik och dela in bilder i dessa 

fyra olika textuella kategorier. Att dessa fyra indelningar är för vida inom kommunikationsforskning 

har visats i och med att forskare väljer att lägga till flera mer distinkta avgränsningar. Som exempel på 

detta är Kronqvist-Bergs (2012) indelning av sex kategorier, som jag redogjorde för under föregående 

kapitel; tidigare forskning. Ett annat exempel är Gerolimos (2011) som i sin studie delar in 

användarnas kommentarer i hela 22 olika grupper.  

Melin (2011:36, 77) menar att en text utan illustrationer uppfattas som tråkig och torftig. Läsaren 

föredrar alltid en illustrerad artikel jämfört med en utan bild. När bild och text samverkar anser 

författaren att det tillför någonting positivt för läsaren. En effektiv kommunikation använder sig av 

båda dessa former; text och bild. På internet sker den mesta budskapsutformningen genom både text 

och stillbilder. Men i och med den tekniska utvecklingen blir det dock mer och mer vanligt att använda 

sig av ljud och video i sin kommunikation (Litton & Litton, 1998:20). Med bilder fångar bildtagaren 

ett ögonblick. Genom att publicera en bild har sändaren också valt ut vad som skall återges. Därmed 

kan en bild aldrig representera verkligheten utan endast avbilda bildskaparens subjektiva förmedling. 

En bild är ett tvärsnitt över vad som sker här och nu, i just den här specifika situationen, på den här 
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platsen (Bergström, Lundgren & Flessa, 2002:88; Skolverket, 2012; Lenz-Taguchi, 2012:69). Inom 

grafisk kommunikation är bildens uppgift att samverka och komplettera texten. Avsikten med denna 

form är att underlätta för mottagaren att förstå budskapet och understödjer därmed tolkningen av 

innehållet (Litton & Litton, 1998:88, 120).  

Internet kan ses både som en aktivitet och som en interaktivitet. När en person går till en internetsida 

och hämtar information räknas detta som en aktivitet, men om personen i fråga samverkar och för en 

aktiv kommunikation med den andra parten pågår interaktivitet. Själva interaktivitetsbegreppet har fått 

en vidare innebörd. Från att ha avsett kommunikation mellan dator och människa har den vidgats till 

att innefatta samverkan mellan individer och grupper där datorn är ett verktyg. Men även interaktionen 

i och kring etermedia har kommit att inkluderas (Holmberg, Huvila, Kronqvist-Berg, Nivakoski & 

Wedén-Wulff, 2009:131). Petersson och Pettersson (2011:90, 95) menar att interaktiviteten och 

kommunikationen som möjliggörs genom internet skiljer sig markant från traditionella medier. 

Framförallt de sociala medierna är uppbyggda för att skapa interaktivitet. Personer har möjlighet att 

lägga upp sitt eget innehåll i form av bilder och texter, skapa kontakter och bilda nätverk. Denna form 

av kommunikation bygger på att användarna deltar aktivt. Även om vissa internetmiljöer bjuder in till 

interaktivitet är det inte alltid som forumet används interaktivt mellan sändaren och mottagaren 

(Dahlén, 2002:37). Holmberg et al. (2009:137) har konstaterat att det i regel är få användare som 

deltar aktivt och bidrar genom att kommentera eller lägga upp egna inlägg på sociala nätverksmiljöer. 

Författarna menar att även om den största delen av populationen inte bidrar till nytt innehåll så finns 

det stora förväntningar kring möjligheten till interaktion. I detta finns den stora utmaningen för 

organisationer, företag och myndigheter. Interaktivitet på internet har betraktats på olika sätt. Några 

tittar på om interaktivitet existerar eller inte medan andra, däribland Anderhag et.al. (ibid:167), väljer 

att belysa interaktiviteten utifrån en gradskala.   

Sociala medier 

Sociala medier är sidor på internet som möjliggör att människor kan vara sociala på nätet. Dessa sidor 

innefattar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll så 

som chatfunktion, bloggar eller diskussionsforum. Den gemensamma nämnaren för olika typer av 

sociala medier är att de uppmanar användaren att aktivt delta, att dela med sig av någonting och att 

skapa kontaktnät (Carlsson, 2010:14; Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2010). Fördelar med 

sociala medier är menar SKL, det snabba och enkla sättet att nå fram till mottagaren samt att det finns 

möjlighet för att skapa dialog mellan sändare och mottagare. Sveningsson (2006:135) menar, att det 

finns anledning att dra slutsatsen att människor inte blir mindre personliga och sociala när vi 

kommunicerar via datorn. Däremot kan kommunikation via nätet skapa ett mer jämlikt 

diskussionsklimat eftersom eventuella maktstrukturer som i vanliga fall kan existera frångås. En orsak 

till detta menar författaren är att deltagarna är fysiskt skyddade, de slipper se hur mottagaren reagerar.  

Facebook startades 2004 som ett socialt nätverk för privatpersoner. Idag har forumet utvidgats och har 

flera olika aktörer. Företag, organisationer och myndigheter är nu också knutna till Facebook. Detta 

medför att nätverket också fungerar som ett marknadsföringsverktyg (Petersson & Pettersson, 

2011:98; Hall, 2011:6).  I Sverige har 4,736,980 personer ett Facebook-konto. Det är 49,93 procent av 

Sveriges befolkning, enligt Facebooks egen statistik. Gerolimos (2011) menar att det inte finns 

någonting som pekar på att Facebooks spridning och användning kommer att minska under de 

kommande åren.   
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På Facebook finns det många grupper som samlar flera personer med liknande intresse, åsikter eller 

annan form av gemenskap. De personer som är medlemmar i en grupp har tillgång till allt som skrivs 

på gruppens startsida och kan själv skriva meddelanden, delta i diskussioner med mera. Det finns tre 

grader av öppenhet bland dessa grupper. Öppna grupper är helt synliga för allmänheten. I slutna 

grupper är medlemslistan offentlig, men allt innehåll är osynligt för personer som inte är medlemmar. 

Den sista graden är hemliga grupper som är helt dold för de som inte är medlemmar (Carlsson, 

2010:50f). Företag och organisationer kan lägga upp en egen sida på Facebook. I och med att andra 

sedan ”gillar” deras sida får dessa automatiskt se uppdateringar, länkar och bilder som lagts upp på 

sidan. Sidoinnehavaren kan administreras av flera administratörer. Administratören/administratörerna 

är inte synliga utan porträttbilden väljs själv och består oftast i en logotyp. Ägaren av en sida på 

Facebook får tillgång till statistik över aktiviteter och olika demografiska informationer över 

besökarna (ibid: 65ff.). 

Metod  

Val av metod 

Med anledning av att det inte tidigare gjorts någon forskning kring förskolors användande av 

Facebook låg ett helt nytt forskningsfält öppet inför detta arbete. Bakgrundsstatistik och andra 

intressanta variabler fanns inte tillgängliga utan behövdes genom kvantitativa metoder tas fram. 

Avsikten med detta metodval var att bland annat kunna påvisa hur aktiva förskolorna är på Facebook 

och hur länge de har förekommit på denna kommunikationsarena. Kvantitativa metoder innehåller en 

deskriptiv del där genomsnittet av alla observationer beskrivs. Observationerna kan utgå ifrån en 

totalundersökning, där alla i populationen undersöks eller av ett stickprov (sampel, vilket motsvaras av 

det engelska ordet sample) där ett urval av informanter plockas ut för att vara med i undersökningen. 

Datainsamlingen sker sedan utifrån en strukturerad mall där alla observationer förs in och redovisas i 

form av tabeller eller diagram. Detta kallas statistik (Körner & Wahlgren, 2012:10, 14, 20, 33). 

Genom kvantitativa metoder blir det enkelt att urskilja mönster och strukturer i data. Svårigheten kan 

ligga i att förmedla den komplexa informationen av data på ett effektivt och lättöverskådligt sätt 

(Eggeby & Söderberg, 1999:20). All data som ligger till grund för den kvantitativa metoddelen har 

skett genom kvantifiering. Vilket innebär att materialet har räknats och angetts i siffror.  

Eftersom denna studie även ämnade undersöka själva kommunikationen och interaktiviteten mellan 

förskolorna och användarna på Facebook krävdes också kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder 

syftar till att skapa en djupare förståelse genom att forskaren försöker beskriva, förklara och tolka ett 

visst fenomen. Med anledning av att det inte finns någon tidigare forskning och kunskap att luta sig 

emot har jag använt mig av kvalitativa metoder med en explorativ ansats. Detta angripningsförfarande 

är vanligt i studier där forskaren vet väldigt lite om fenomenet eller frågeställningen. I regel är 

forskningsprocessen även induktiv, vilket innebär att forskaren utgår ifrån sina iakttagelser eller sitt 

material för att komma fram till en förklaring eller en modell.  
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Urval och avgränsningar 

Eftersom studiens syfte har varit att lyfta fram och kartlägga hur förskolor använder sig av Facebook 

gick jag in på det sociala mediet och sökte efter förskolor. Som sökord använde jag mig av förskola 

och förskolor. Denna sökning resulterade i att jag fick fram de förskolor som har öppna Facebook-

sidor som allmänheten kan komma åt. Förskolor som har skapat slutna grupper blev därmed 

automatiskt uteslutna från studien. Utifrån de träffar som jag här fick upp tog jag bort de förskolor som 

inte hade lagt upp en egen profilbild eller logotyp. Detta motiverades med argumentet att förskolorna 

troligtvis inte brukar forumet i någon högre grad. Detta antagande är troligtvis sant i de flesta fall, men 

risken finns att någon förskola som kontinuerligt lägger upp inlägg blev uteslutna på grund av detta 

urvalsförfarande. Jag fick i detta skede fram 94 förskolor med egen profilbild. Nästa åtgärd var att 

kontrollera om förskolorna använde Facebook aktivt. Här valde jag urvalskriteriet; förskolor som hade 

gjort minst tre uppdateringar, med olika datum, under det senaste halvåret. Detta urvals kriterium kan 

betraktas som väldigt generöst i avseende av att vara en aktiv sida. Min ambition var dock att inte ha 

för snäva urvalskriterier med anledning av att det är ett helt nytt forskningsfält och min ansats är att 

belysa och kartlägga förskolornas etablering på Facebook. Efter denna utgallring kvarstod 71 

förskolor. Utav dessa var 56 förskolor Pysslingförskolor, vilket innebär att de är ägda av företaget 

AcadeMedia. Med tanke på att Pysslingförskolorna förefaller vara pionjärer vad gäller att använda sig 

av Facebook i sin dokumentation och kontakt med omvärlden behöver detta tas i beaktande vad gäller 

studien i sig. För att inte riskera att resultatet blev snedvridet i och med pysslingförskolornas dominans 

på Facebook valde jag att endast granska dessa förskolors användande av Facebook. Studien baserar 

sig därmed på statistisk kvantifiering och kvalitativa observationer av dessa 56 Pysslingförskolors 

Facebook-konton. I och med att studiens data enbart är hämtade ifrån förskolornas Facebook-sidor 

medför detta att det undersökta materialet endast består i det som är synligt för alla användare. 

Kommunikation som sker genom meddelandefunktionen eller genom andra kanaler kommer därmed 

inte att kunna beröras. Det har heller inte varit möjligt, i detta arbete, att ta fram webb-trafiken, det vill 

säga statistik kring antalet besökare förskolornas Facebook-sidor har.  

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Pysslingförskolor är överrepresenterade på Facebook. 79 % av förskolorna med egen profilbild och 

minst tre uppdateringar det senaste halvåret är Pysslingförskolor. Med anledning av denna statistiska 

dominans valde jag att enbart undersöka dessa förskolors Facebooks-sidor. Motiveringen kring detta 

val var att materialet inte skulle bli snedvridet. Detta medför också att när jag fortsättningsvis hänvisar 

till förskolorna i studien anser dessa enbart Pysslingförskolor. Jag kan därmed inte yttra mig kring 

andra förskolor, vare sig privata eller kommunala.  

Denna studie baserar sig på 56 Pysslingförskolors Facebooks konton. I Sverige finns det nästan 90 

Pysslingförskolor. Dessa förskolor ägs av utbildningsföretaget AcadeMedia. Den första 

Pysslingförskolan startade 1984. Utbildningsföretaget meddelar på sin hemsida att de ser användandet 

av sociala medier som ett bra komplement till övriga informations- och kommunikationskanaler. De 

uppmuntrar förskolorna att använda sig av sociala medier med syftet att visa upp förskolans 

pedagogiska verksamhet
1
.  

Det insamlade materialet består av bakgrundsinformation som syftar till att belysa bland annat när 

förskolan startade upp sitt Facebook-konto, hur aktiva förskolorna är med att lägga upp nya inlägg 

samt hur många som följer deras statusuppdateringar. Denna information har jag skaffat genom att 

                                                      
1 Enligt AcadeMedias riktlinger för sociala medier, se bilaga 1. 
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granska varje förskolas Facebook-konto. Jag har även studerat dessa förskolors statusuppdateringar 

samt besökares kommentarer för att kunna säga någonting om vilken sort kommunikation som sker på 

dessa sidor. Studien baserar sig därmed på 2752 inlägg och medföljande kommentarer.  

Insamlingsteknik 

Datainsamlingen har skett genom att granska 56 förskolors Facebook-sidor. Med anledning av att det 

observerade materialet är stort har jag valt att fokusera det insamlade materialet kring två huvuddelar. 

Först har jag valt att betrakta förskolornas aktivitet. Det vill säga när de startade sin Facebook-sida, när 

de aktivt började använda den samt hur ofta de använder sig av sidan. Den andra delen jag har tittat 

närmare på är vad förskolornas inlägg innehåller samt innehållet i de kommentarer som andra skriver. 

För att besvara dessa huvuddelar har insamlingen av materialet skett utifrån två olika metodiska 

ansatser. Dels har material samlats in genom den kvantitativa kvantifieringsmetoden. Detta har 

inneburit att jag suttit och tagit fram hårddata utifrån varje förskolas användande av Facebook. Dessa 

data har sedan förts in i en strukturerad mall. Den andra delen har skett genom kvalitativa 

observationer, vari jag har använt mig av klassificering som insamlingsteknik. Ejvegård (2009:37) 

beskriver klassificering kom en välbeprövad teknik för att samla in data. Genom att klassificera vilken 

data som ska samlas in bestämmer forskaren vad han/hon ska titta på. Under insamlingen kan 

forskaren vara i behov av att ändra eller justera sina klassificeringar. Detta har också varit fallet för 

min egen del.  

All insamlad data kommer från förskolornas konton på Facebook. Fördelen har varit att allt material 

har varit tillgänglig och lättåtkomlig. Det har varit enkelt att gå tillbaka och granska ursprungskällan 

när nya tankar och infallsvinklar har uppenbarat sig eller när de indelade klassificeringarna har behövt 

ändras. I och med den explorativa ansatsen har förskolornas Facebook-sidor utforskats och undersökts 

många gånger. Den strukturerade mallen har omarbetats och förändrats efter arbetets gång för att täcka 

de anspråk som studien ställt.   

Genomförande 

På förskolornas Facebook-sida har jag med hjälp av den statistiska metoden kvantifiering samlat in 

bakgrundsuppgifter som bland annat besvarar när förskolan startade sitt konto, när de började lägga in 

information och hur aktiva de är med sina statusuppdateringar. Jag har gått in på varje förskolas 

Facebook-konto och samlat och beräknat de hårddata som ligger till grund för den kvalitativa 

analysen. Data har sedan sammanställts i en strukturerad mall i ett Excel-dokument.   

Den andra delen som syftar till att undersöka själva inläggen och de medföljande kommentarerna har 

bearbetats på olika sätt. Det första steget var att läsa igenom alla inlägg och medföljande kommentarer 

för att urskilj eventuella likheter och skillnader. Utifrån de mönster som jag tyckte mig finna har jag 

kategoriserat inläggen utifrån författarens syfte med texten. Utifrån dessa klassificeringar gick jag 

igenom alla förskolors Facebook-konton och granskade både förskolornas inlägg och användarnas 

kommentarer. Under detta arbete fick jag lägga till ytterligare indelningskategorier när behov uppstod. 

Jag har också skrivit ut inlägg och tillhörande kommentarer där en hög grad av interagerande finns. 

Interaktionen kan både vara mellan förskolorna och användarna men även enbart mellan användarna.  

Datainsamlingen började den 15 november 2013, vilket har inneburit att all data har beaktats från detta 

datum och bak till dess att var och en av förskolorna startade sitt Facebook-konto.  
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Databearbetning och analysmetod 

Datamaterialet består dels av statistiskt sammanställd data och dels utifrån inlägg och medföljande 

kommentarer. Studien baserar sig bland annat på 2752 statusuppdateringar samt 1620 kommentarer. 

Materialet har bearbetats genom två olika analysmetoder. Den första är en statistik beskrivande analys, 

vilket syftar till att visa hur frekvent och länge som förskolor har använt sig av Facebook. Eggeby och 

Söderberg (1999:20) menar att för att kunna bedöma en företeelses omfattning måste underlaget bygga 

på en kvantitativ analys. Den kvantitativa metoden innefattar att samla ihop mätbara data. Medan 

analysdelen består i att beskriva vad detta material klarlägger. Många studier använder denna metod 

som ett första steg för att fortsätta med en mer ingående analys i nästa steg (Aharony, 2012). Under 

denna form av datainsamling tog jag ut olika intressanta variabler som sammanställdes i tabellform. 

Motivet till detta förfaringssätt var att kunna se mönster och skillnader mellan hur närvarande och 

aktiva förskolorna är på Facebook. Materialet anonymiserades genom att varje förskola fick ett 

nummer. Kodningen av förskolorna har endast jag varit i besittning av. 

Den andra analysmetoden som jag har använt mig av är kvalitativ innehållsanalys. Denna metod 

kommer ursprungligen från, att forskare har gjort olika former av textanalyser utifrån skrivna 

dokument. I denna analysform eftersträvar forskaren att förstå innehållet och utgår från texten för att 

försöka förstå kontexten (Aharony, 2012). Nilsson (2010:119) menar att detta är en bra metod när man 

ska analysera ett stort material. Metoden innefattar objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivanden av manifest innehåll. Med detta menas att oberoende av forskare ska analysen uppvisa 

samma resultat. Den systematiska analysen ska vara klart definierad för att kunna mätas på ett 

tillförlitligt sätt. Genom att forskaren beskriver olika variablers frekvens eller omfång uppnås kvantitet 

i metoden. Studien ska basera sig på vad som klart går att utläsa av texten, manifestet. Kritiken kring 

denna metod är problematiken i att mäta texter, att mäta texterna objektivt och inte tolka dem samt 

svårigheten i att se texternas helhet. Inom internetforskning blir det betydligt svårare att se helheten i 

och med att läsaren ofta kan följa olika länkar. Detta medför att kontexten för den enskilda läsaren 

varierar väldigt mycket (Nilsson, 2010:119ff). Efter en första granskning av förskolornas 

statusuppdateringar kunde jag urskilja olika kategorier i texternas syfte. Jag valde att inledningsvis 

använda mig av Kronqvist-Bergs (2012) gruppindelning vid en liknande studie över allmänna 

biblioteks statusuppdateringar. Förskolornas inlägg prövades utifrån vilken indelningsgrupp de 

tillhörde. Under denna databearbetning var jag tvungen att modifiera och lägga till nya kategorier då 

vissa texters syften inte passade in i någon av Kronqvist-Bergs kategoriseringar och definitioner. 

Utifrån detta gjordes en liknande kategorisering över kommentarernas budskap.  

För att belysa de olika grupperna och dess innehåll användes citat hämtade från både inlägg och 

kommentarer. I de fall där en hög interaktivitet mellan sändare och mottagare eller mellan mottagarna 

uppstått har dialogen skrivits ut i sin helhet. Syftet med denna metod har varit att undersöka och belysa 

vad förskolor lägger upp för texter på Facebook samt vilka former av kommentarer som användarna 

skriver. 
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Forskningsetiska aspekter  

Vissa forskare anser att alla måste ha möjlighet att tacka nej till att medverka i forskning. Andra menar 

att inom internetforskning finns det olika miljöer och känslighetsgrader där syftet med forskningen 

kan vara avgörande om det är etiskt försvarbart att gå ifrån informationskravet (Sveningsson, Lövheim 

& Bergquist, 2003:184f).  Det finns med andra ord dubbla åsikter om denna etiska internetaspekt inom 

forskarvärlden.  

Mitt agerande som forskare har skett genom dolda observationer. Sveningsson et.al. (ibid:104ff, 178) 

menar att ofta blir detta fallet med forskning som sker på nätet, då det kan vara svårt att synliggöra sig 

själv och sina intentioner. Forskaren blir en ”lurker”, en person som betraktar miljön utan att själv ge 

sig till känna. Genom detta agerande blir forskaren ”en fluga på väggen”, vilket annars knappast är 

möjligt när observationer sker utanför nätet.   

All data i detta arbete kommer från öppna allmänna Facebook-sidor. I valet av samtyckeskrav ansåg 

jag att det var extremt svårt att erhålla tillstånd av alla, både förskolorna och privata personer, som 

kommenterat inlägg på förskolornas Facebook-sida. Detta har medfört att jag varken har informerat 

eller skaffat mig något samtycke, av vare sig förskolorna eller de individer som lägger upp 

kommentarer. Jag har däremot valt att informera koncernen Pysslingen om studien och hur de kan ta 

del av den.  

Eftersom jag inte har informerat eller gett förskolorna och individerna som publicerat 

statusuppdateringar eller kommentarer möjlighet att ge sitt samtycke till studien har jag varit extra 

noggrann vid materialbearbetningen. Sveningsson et.al. (ibid:188) menar att studier som genomförs på 

offentliga internetmiljöer kanske inte anses vara offentliga för deltagarna. Vidare menar författarna, att 

vi som forskare aldrig kan avgöra hur deltagarna uppfattar en offentlig miljö. Utifrån detta blir det 

viktigt att forskaren extra noga ser över sitt material för att inte sprida känsliga privata delar i sitt 

färdigställda arbete.   

Under hela studiens gång har alla förskolor och individers inlägg och kommentarer som utgör studiens 

data registrerats, lagrats och rapporterats i enlighet med Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav. Det 

insamlade materialet har och kommer endast användas i föreliggande studie.    

De flesta av förskolornas inlägg består av både bild och text. Jag har valt att inte publicera några bilder 

i denna rapport då jag vare sig vill sprida förskolans bilder eller har några medgivanden för att få göra 

detta. Jag har noga valt ut de citat som förekommer så att det inte ska gå att identifiera informanten 

eller vara av känslig art. Vad som anses känsligt varierar mellan olika personer därför har jag med stor 

omsorg valt ut vilka citat som uppvisas i arbetet.  

Studiens kvalitet 

En hög validitet/giltighet innebär att studien mäter det den anger sig för att mäta (Nilsson, 2010:23f). 

Det finns två faror vid mätningen av validitet. Den första är risken att undersökningen fångar upp 

systematiska faktorer som inte är avsedda att mätas. Detta kan till exempel vid enkätundersökningar 

vara språkliga aspekter om informatören har svårt med att förstå skriftlig text eller har svårt att 

formulera sig, vilket eventuellt kan bero på annat modersmål. Om detta är fallet anses validiteten låg 

med orsak av systematiska fel förekommer. Den andra faran är insnävad begreppsbestämning, vilket 

innebär att instrumentet endast fångar upp en mindre del av ett begrepp (Gustafsson, 2009:284). 

Ejvegård (2009:80) menar att om data samlas in med hjälp av tydliga mått och mätmetoder kommer 
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studien inte ha några problem med validiteten. Detta arbete belyser Facebook som hjälpverktyg i 

kommunikationen med ett brett angripningssätt. Materialet består i vad som i realitet sker på 

förskolornas Facebook-konto. Jag har också använt mig av klara mått och mätmetoder. Utifrån dessa 

aspekter vill jag mena att validiteten i denna studie är god.   

Reliabilitet/tillförlitlighet avser att mätningen sker noggrant och därmed minimeras slumpmässiga fel 

genom detta förfaringssätt blir resultatet pålitligt (Nilsson, 2010:24; Gustafsson, 2009:284). Den 

kvantitativa hårddatan är insamlad med noggrannhet. Denna del av studien är objektiv, vilket medför 

att risken för slumpmässiga fel är minimal. Den kvalitativa delen har samlats in och bearbetats genom 

klassificeringar. Detta har underlättat mina bedömningar av texternas innehåll i innehållsanalysen även 

om dessa består av subjektiva tolkningar. Andersson (2004:157ff) problematiserar 

objektivitetsproblemet och konstaterar att ingen människa kan kliva ut från sig själv och agera helt och 

hållet objektivt.   

Att materialet har funnits på internet och att jag kunnat granska det genom att vara en ”lurker” innebär 

att tillförlitligheten av data är högre än om jag hade varit en del av den undersökta situationen. När 

forskaren är fysiskt närvarande vid till exempel intervju eller observation påverkar det informanten 

eller de personer som observeras. En forskares reaktion och granskande öga förändrar och inverkar på 

situationen. 

Resultat och analys 

Förskolors etablering på Facebook 

En del av de statistiska bakgrundsdata som samlades in redovisas i tabell 1 (nedan). I tabellen går det 

att utläsa att användandet av Facebook i förskolors kommunikation med omvärlden är ett nytt verktyg 

inom förskolan. Innan år 2013 hade 32 av de 56 undersökta förskolor startat upp ett Facebook-konto.  

Av dessa var det sex förskolor som använde sig av detta medium under föregående år och 

dessförinnan. De resterande 50 förskolorna har börjat publicera inlägg på sin Facebook-sida under år 

2013. Detta innebär att 89 procent av förskolorna började använda Facebook som ett 

kommunikationsverktyg under detta år. Det går också att beskriva denna expandering genom att 

poängtera att Pysslingförskolornas användande av Facebook ökade med 933 procent under året. En 

annan aspekt är hur lång tid som det tagit för förskolorna från det att de skapade kontot till det att de 

publicerade sitt första inlägg. För 34 förskolor tog det mindre än ett år att komma igång med sitt konto, 

av dessa var det 27 som satte igång inom en månad. Det var alltså 22 förskolor som väntade i över ett 

år innan de började publicera inlägg på sitt Facebook-konto.   
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Tabell 1. 

       

  

Startade 

Facebook, 

år 

Första 

inlägget, år 

Använt 

Facebook, 

antal 

månader 

Tid det tog 

att lägga in 

första 

inlägget 

Totalt 

antal 

inlägg 

Antal 

följare 

 Förskola 1 2010 aug-13 3 2-3 år 32 70 

 Förskola 2 2010 feb-13 9 2-3 år 35 70 

 Förskola 3 2010 feb-13 9 2-3 år 29 88 

 Förskola 4 2010 maj-13 6 2-3 år 36 71 

 Förskola 5 2013 feb-13 9 0-1 mån 66 112 

 Förskola 6 2013 feb-13 9 0-1 mån 101 108 

 Förskola 7 2011 feb-13 9 1-2 år 54 125 

 Förskola 8 2012 dec-13 11 0-1 mån 108 163 

 Förskola 9 2013 mar-13 8 0-1 mån 99 110 

 Förskola 10  2010 feb-13 9 2-3 år 80 93 

 Förskola 11 2011 mar-13 8 1-2 år 47 103 

 Förskola 12 2010 mar-13 8 2-3 år 45 133 

 Förskola 13 2012 okt-12 13 0-1 mån 119 203 

 Förskola 14 2010 feb-13 9 2-3 år 29 81 

 Förskola 15 2011 mar-13 8 2-3 år 18 45 

 Förskola 16 2013 maj-13 6 0-1 mån 19 164 

 Förskola 17 2011 feb-13 9 1-2 mån 100 112 

 Förskola 18 2012 feb-13 9 1-2 år 9 61 

 Förskola 19 2012 mar-13 8 1-6 mån 60 67 

 Förskola 20 2011 apr-13 7 1-2 år 34 99 

 Förskola 21 2010 mar-13 8 2-3 år 42 42 

 Förskola 22 2010 maj-10 30 1-6 mån 39 157 

 Förskola 23 2011 feb-13 9 1-2 år 88 79 

 Förskola 24 2013 sep-13 2 0-1 mån 8 74 

 Förskola 25 2013 jan-13 10 0-1 mån 99 143 

 Förskola 26 2013 apr-13 7 1-6 mån 51 125 

 Förskola 27 2012 dec-12 11 0-1 mån 28 107 

 Förskola 28 2013 jan-13 10 0-1 mån 69 103 

 Förskola 29 2013 mar-13 8 0-1 mån 54 106 

 Förskola 30 2013 mar-13 8 0-1 mån 36 102 

 Förskola 31 2013 jan-13 10 0-1 mån 83 113 

 Förskola 32 2011 feb-13 9 1-2 år 29 56 

 Förskola 33 2011 feb-13 9 1-2 år 46 79 

 Förskola 34 2013 feb-13 9 0-1 mån 62 81 

 Förskola 35 2011 feb-13 9 1-2 år 13 69 

 Förskola 36 2013 jan-13 10 0-1 mån 23 69 

 Förskola 37 2012 feb-12 21 0-1 mån 100 140 

 Förskola 38 2011 mar-13 8 1-2 år 62 59 

 Förskola 39 2013 jan-13 10 0-1 mån 70 79 

 Förskola 40 2013 feb-13 9 0-1 mån 29 109 

 Förskola 41 2013 feb-13 9 0-1 mån 21 106 

 Förskola 42 2011 feb-13 9 2-3 år 16 46 

 Förskola 43 2013 mar-13 8 0-1 mån 99 112 

 Förskola 44 2011 mar-13 8 1-2 år 50 44 

 Förskola 45 2013 jan-13 10 0-1 mån 87 100 

 Förskola 46 2011 mar-13 8 1-2 år 18 62 

 Förskola 47 2012 nov-12 12 0-1 mån 87 108 

 Förskola 48 2013 sep-13 2 6-12 mån 4 75 

 Förskola 49 2012 mar-13 8 6-12 mån 17 78 

 Förskola 50 2013 feb-13 9 0-1 mån 8 66 

 Förskola 51 2013 mar-13 8 0-1 mån 19 61 

 Förskola 52 2011 okt-13 1 2-3 år 9 49 

 Förskola 53 2013 jan-13 10 0-1 mån 58 59 

 Förskola 54 2013 apr-13 7 1-6 mån 19 51 

 Förskola 55 2013 mar-13 8 0-1 mån 19 37 

 Förskola 56 2011 apr-11 31 0-1 mån 70 87   
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Spridningsdiagrammet (nedan) belyser de två observationsparen ”antal inlägg som förskolan har gjort” 

(den vertikala axeln) samt ”antalet månader som förskolan har brukat Facebook”, det vill säga lagt upp 

egna inlägg på Facebook (den horisontella axeln). Diagrammet visar på att det inte finns något 

samband mellan dessa två variabler. Hur lång tid en förskola har varit aktiva på Facebook har alltså 

ingen korrelation till antalet inlägg som de gjort.  

 

 

 

 

Merparten av alla inlägg får någon form av respons genom att personer ”gillar” inlägget eller skriver 

en kommentar. Av de 2752 granskade inläggen har de sammanlagt fått 31408 som gillat inlägget och 

1620 kommentarer. Detta visar att det är betydligt vanligare att användare interagerar genom att 

”gilla” ett inlägg jämfört med att kommentera det. Av de 2752 inläggen som är granskade har de delats 

161 gånger, vilket innebär att spridningen av statusuppdateringarna är ungefär 6 procent.  

En del av förskolorna hänvisar sina användare till att läsa de riktlinjer för sociala medier som 

företagsledningen, AcadeMedia, har utvecklat. Det förekommer att förskolor lägger upp bilder på 

barnens ansikten, vilket gör det fullt möjligt att identifiera dem. I några av dessa fall lägger förskolan 

upp en ordtext där de förklarar att föräldrarna har gett sitt tillstånd för att bilden ska bli publicerad på 

Facebook.  

”Vi har tillåtelse från föräldrarna att publicera bilder i övrigt går det bra att läsa vår facebookpolicy 

på vår första sida.” 

 De flesta förskolor lägger dock endast upp bilder där barnen inte går att identifiera. Detta görs genom 

att lägga upp bilder där barnen inte är med eller där barnens ben/armar/ryggsidor syns på bild. Det 

finns flera kommentarer som visar på intresset av att förskolorna lägger upp olika bilder över 

verksamheten. Det mest vanliga förekommande är att kommentarerna består i något kort känslouttryck 

som relaterar till bilden, till exempel ”Härlig bild!”. Det förekommer även mer detaljerade och 

motiverade kommentarer som redogör för hur bilderna förenklar kommunikationen mellan föräldrar 

och barn.  

”Mer såna här bilder! Det var jätteuppskattat av både mamma, pappa och X [namn]. Han berättade 

massor om vad ni gjorde i skogen när han fick se den här. Kul!!”   
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Förskolor använder sig även av bilder för att illustrera förändringar i sina öppettider (när de stänger 

tidigare eller har stängt för planeringsdagar). Detta kan illustreras av en bild med skriven information 

på en postitlapp, dessutom läggs en ordtext upp för att förtydliga budskapet. I stort sett alla 

förskolornas statusuppdateringar sker i samverkan mellan ord och bild. 

Vilka är användarna? 

Genom att granska alla kommentarer, har jag försökt att kartlägga vilka användarna är. Detta har skett 

genom att tolka kommentarerna och leta efter olika nyckelord som markerar användarens relation till 

förskolan. Jag har lyckats urskilja fem olika intressegrupper. Föräldrar eller vårdnadshavare, vilket 

verkar vara den största gruppen, men även far- och morföräldrar följer förskolornas kommunikation 

på Facebook. I båda dessa grupper förekommer det att de markerar ut sin relation genom att ange 

vilket barn som de är släkt med. Personal och förskolechefer på andra förskolor följer vissa sidor och 

är delaktiga i interaktionen. Kommentarerna kan beröra hur de har gjort en viss sak på ett liknande sätt 

eller att de kommer knycka idén till sin verksamhet.  

”Härligt att ni delar med er så mycket av vad ni gör på er förskola! Kul att se och få en känsla av 

hur ni medvetet arbetar tillsammans med barnen” Vi plockar både inspiration och idéer!! Bra 

jobbat!! Hälsningar X [förskola] genom mig ” 

Syftet med att följa varandras förskolor verkar med andra ord delvis vara ett sätt att skaffa inspiration 

för sin egen verksamhet. Även en del tidigare kollegor som har slutat i verksamheten följer sin förra 

arbetsplats statusuppdateringar. De användare som inte kan kategoriseras in i de andra fyra grupperna 

benämner jag som övriga. 

Förskolors kommunikationssyfte 

Utifrån observationerna av förskolornas inlägg har jag upptäckt sju kategorier med olika 

kommunikationssyften. De första fem kategorierna: skapande kommunikation, information, 

kommunicerande aktivitet, sökande aktivitet samt förmedling, har jag hämtat från Kronqvist-Bergs 

(2012) textkategorisering (beskrivs kort under kapitlet; tidigare forskning). Jag har även valt att lägga 

till två kompletterande grupper som jag har funnit i förskolornas statusuppdateringar: uppmaning och 

marknadsföring.  

Skapande kommunikation 

Den vanligaste aktiviteten som återfinns är skapande kommunikation. I denna kategori inberäknas när 

förskolorna visar upp verksamheten genom att lägga upp en text om vad de gjort. Denna typ av inlägg 

visar alla undersökta förskolor upp. Dessa inlägg är i regel en kort beskrivande ordtext följd av en bild. 

Ordtexten är i vissa fall kopplad till förskolans Läroplan, LärandeIndex
2
 eller så kan ordtexten lyfta 

upp vilka färdigheter barnen utvecklar relaterat till verksamhetsformen på bilden. 

                                                      
2 Pysslingens eget framtagna verktyg för att bedöma och säkerställa den pedagogiska kvalitén i 

verksamheten. LärandeIndex utgår ifrån läroplanen och aktuell forskning. 

(http://www.pysslingen.se/preschoolandschool-undermeny/forskola-larandeindex, 2013-12-19) 

http://www.pysslingen.se/preschoolandschool-undermeny/forskola-larandeindex
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 ”Idag har X [avdelning] tittat på filmen om Gittan och gråvargarna, inom ramen för vårt tema på 

förskolan: författaren Pija Lindenbaum."Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse 

för bilder, texter och olika medier (...)" /ur Läroplan för förskolan 98/rev. 10”  

Detta citat är hämtat från en statusuppdatering där en förskola har valt att hänvisa till Läroplanen för 

att skapa en vidare förståelse för den pedagogiska verksamheten. På liknande sätt gör förskolor när de 

hänvisar till LärandeIndex.  

”Maracas, trummor, claves och bjällror - varje instrument kräver sin teknik för att få ljud ifrån det. 

Hur får vi fram ett ljud och kan vi få ett och samma instrument att låta olika? 

´Enheten organiserar för att barnen ska kunna bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker, 

material och redskap samt att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknik fungerar.´ 

- Citat från LärandeIndex.”  

Det finns också publiceringar som inte hänvisar till några dokument men ändock påpekar vad barnen 

utvecklar i aktiviteten.  

”Sällskapsspel, färdigheter som tränas är turtagning, samspel, tålamod, språkförståelse.”  

De allra flesta publiceringarna innehåller dock endast en förklaring till vad som sker på bilden utan, att 

koppla verksamheten till några dokument eller motivering till vad barnen utvecklar i aktiviteten.  

Information 

Det näst vanligaste syftet med statusuppdateringarna är att lägga ut information till föräldrarna. 

Informationen består bland annat av när förskolan har stängt, stänger tidigare eller veckans matsedel. 

När förskolorna informerar om ändrade öppettider sker dessa samma dag eller dagen innan som en 

påminnelse till föräldrarna.  

”Idag stänger vi 15.45 för Personalmöte. Vi kommer att arbeta med Lärande Utemiljö.”  

Detta tolkar jag som att förskolan har använt sig av en annan kanal tidigare för att meddela föräldrarna 

om de ändrade stängningstiderna. Via statusuppdateringen på Facebook får föräldrarna en påminnelse 

så att de kommer ihåg förändringarna. Förskolor kan även informera om ny personal som ska börja på 

förskolan eller personal som kommer avsluta sin tjänst. Genom bilder väljer personalen även att visa 

upp förändringar i den fysiska miljön både inomhus och utomhus.  

”Vi får någonting nytt att leka med! Undrar hur det kommer se ut när det är färdigt?” [Ordtexten 

har kompletterats med en bild av en man i arbetskläder som står på förskolans gård.] 

Genom att personalen lägger upp dessa typer av information får användarna en större inblick i vad 

som sker på förskolan. Föräldrarna ges också möjlighet att planera och strukturera upp sin tillvaro. De 

kan utifrån förskolans veckomatsedel planera sina middagar eller förbereda barnens packning om det 

är någonting extra som ska med.   

”På fredag är det leksaksdag då får alla barn på X [avdelning] ta med sig en leksak var till 

förskolan.” 

Kommunicerande aktivitet 

Kommunicerande aktivitet innefattar artighetsfraser, hälsningar och tacksamhetsuttryck. Dessa 

statusuppdateringar är också relativt vanligt förekommande. Förskolorna önskar trevlig helg, 

midsommar, påsk och så vidare.  



23 

 

”Vi hälsar alla barn och föräldrar på X [namn] förskola Välkomna till ett nytt spännande 

Verksamhetsår.” 

Det förekommer även att förskolorna tackar föräldrar som har deltagit på föräldraträffar eller 

fixarkvällar.  

”Ett stort tack till alla föräldrar som kom och hjälpte till på X´s [namn på förskolan] 

gårdsfixarkväll.” 

Genom denna kommunikationsform anser jag att förskolorna eftersträvar att skapa ett gott klimat och 

en hjärtlig stämning i sin relation till användarna.  

Sökande aktivitet 

Sökande aktivitet eller dialoguppmuntrande inlägg avser statusuppdateringar som uppmuntrar till 

kommentarer. Ett exempel kan vara denna text: 

”Kan ni gissa vad det blev för ord av alla bokstäverna vi hittade?” [Förskolan har kompletterat 

ordtexten med ett bildkollage som visar barnen i skogen samt papper med bokstäver på.] 

Genom att uppmuntra användarna att kommentera statusuppdateringarna uppmuntrar förskolan även 

till en ökad interaktivitet.  

Förmedling 

Förskolor försöker även förmedla olika budskap. Detta görs genom att de lägger upp intressanta länkar 

som de önskar att användarna läser, bland annat finns det musiklänkar, länkar till barnkonventionen 

och filmer på svt-play.  

”God kväll. Fick denna länk av en förälder. Det är en av barnens favoritlåtar som vi rockar loss till 

ibland. Denna version är tecken tolkad.” [länk] 

Som citatet visar är föräldrarna även delaktiga och hjälper, tillsammans med personalen, till att 

förmedla olika länkar till andra föräldrar på förskolan. Förskolorna delger ibland också för innehållet 

under pedagogernas studiedagar och möten. 

Uppmaning 

En annan kommunikationsform är direkta eller indirekta uppmaningar. Förskolan uppmanar föräldrar 

att tänka, göra eller agera på olika sätt. Det kan bland annat röra sig om att få fler som ”gillar” och 

därmed följer Facebooksidan, ge pyssel- och boktips eller uppmana föräldrarna att se till att barnen har 

kläder efter rådande väderlek.  

”Imorgon är det Nobeldagen vilket vi givetvis uppmärksammar. De som vill får mer än gärna ta på 

sig sina finkläder (å vad som e fint avgör ju barnen bäst själva).” 

Citatet visar på hur förskolan på ett tydligt sätt markerar för föräldrarna att barnen själva ska få 

bestämma vilka kläder de ska få ta på sig. Språket är också en blandning av tal- och skriftspråk. Vilket 

Möller (2002:22) menar oftast blir fallet i de tekniska kommunikationsmetoderna.  

Marknadsföring 

Det förekommer även att förskolor använder Facebook till marknadsföring genom att de uppmuntrar 

användare till att söka plats på förskolan.  

”Gå gärna in på vår hemsida [länk] där ni kan få mer information om förskolans verksamhet, samt 

hur ni ställer ert barn i kö till oss.”  
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De kan även meddela antal lediga platser på en avdelning och uppmuntra besökarna att hitta nya 

kunder. 

 ”Vi har i sista sekund fått en ledig plats i 3-årsgruppen X [avdelning] och ber därför alla hjälpa 

oss sprida denna information. Det är bara att ringa och boka tid för besök.” 

En orsak till detta syfte kan vara den ekonomiska press som förskolorna har att fylla sina platser för att 

skapa en ekonomisk balans. De inkomster som förskolan har är beroende på antalet barn. För varje 

barn som förskolan har får de en ekonomisk ersättning från statliga och kommunala skattemedel. Detta 

i samband med privatiseringen som har lett till en utökning av antalet förskolor har skapat en marknad 

där förskolorna konkurrerar med varandra för att bibehålla och locka till sig nya kunder (föräldrar och 

barn).  

Användarnas kommunikationssyfte 

Användarnas kommunikationssyfte skiljer sig åt jämfört med förskolornas inlägg. I likhet med 

förskolans kommunikationssyfte använder användarna sig också av kommunicerande och sökande 

aktivitet. De efterföljande tre kommunikationssyftena: underhållande aktivitet, identifiering och 

feedback har jag själv kategoriserat in utifrån kommentarernas innehåll. En kommentar kan innehålla 

flera olika syften. 

” X [namn] var så förväntansfull redan igår kväll, det var det första hon pratade om när hon 

vaknade, åh vad roligt det skulle bli! Och det blev det, underbart, TACK alla ni i personalen! 

Härliga bilder.”  

Detta citat visar både på hur användaren ger personalen feedback samt att det finns en 

kommunicerande aktivitet.  

Kommunicerande aktivitet 

I likhet med förskolornas uppdateringar består också kommentarerna av den kommunicerade formen 

som innehåller hälsningsfraser, tacksamhetsuttryck och känsloformuleringar. Användarna tackar 

förskolan och personalen för olika händelser som barnen och även föräldrarna ibland fått delta på samt 

önskar personalen och andra föräldrar en god helg vid större helgdagsfiranden så som midsommar och 

liknande. Denna kategori innehåller också ordtexter där användarna berömmer förskolan och/eller 

personalen som arbetar där.  

”Vad ni gör fint för barnen. Ni är alla fantastiska pedagoger!” eller ”Heja Sveriges bästa f-skola.” 

Sökande aktivitet 

Den sökande kategorin innebär att användarna ställer frågor och söker tydlighet om någonting är 

oklart. Dessa frågor kan beröra olika tips eller förtydliganden. Till exempel frågeställningar och 

funderingar som: 

”Vad heter appen?” eller ”Förskoleråd imorgon tisdag? Vilken tid?” 

Av de frågor som användarna ställer i kommentarsfältet besvaras några, men inte alla. Detta kan bero 

på att användaren får svar på sina frågeställningar via någon annan kanal till exempel i 

tamburkontakten med pedagogerna. Det är inte bara förskolorna som besvarar användarnas frågor utan 

detta kan även ske genom att andra användare nyttjar kommentarsfältet för att besvara en fråga.   
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Underhållande aktivitet 

Många kommentarer är skriven på ett underhållande och humoristiskt sätt, där olika former av smileys 

kompletterar innebörden i ordtexten. 

 ”Det är inte bara de fjäderburna vännerna [tupp och hönor] som är överlägsna på X [förskolans 

namn]. Sträck på er alla pedagoger och hela personalgänget. Vem vet X [namn] kanske tar med en 

påse makaroner till er också [blinkande smiley]”  

Det är i stort sett endast i kommentarerna som det förekommer smileys. Användarna tar ofta hjälp av 

dessa ansiktsuttryck för att klargöra och förtydliga avsikten med sin kommentar.  

Identifiering 

Det är också relativt vanligt att användarna försöker identifiera barnen och kommenterar detta med 

kommentarer som  

”Känner igen klätteraporna  ” eller ”Den där mössan känner jag igen!  ” 

Användarna letar efter detaljer för att kunna identifiera barnen, de granskar kläder och andra 

identifikationsmärken för att kunna bedöma vilka barn som är med på bilderna som publiceras på 

Facebook. 

Feedback 

Genom kommentarerna kan också användaren ge förskolan feedback eller återkoppling. Detta görs 

oftast genom att berömma förskolan, pedagogerna, verksamheten eller miljön. 

”Perfekt. På det sättet hänger också de med fokussvårigheter, grupposäkerheter m.m. med bättre. 

Och de med asperger, ADHD m.m. Tydligt schema gör stor skillnad.” 

”Härligt!  Jättebra att förskolan har det rummet!  Tummen upp!” 

Återkopplingarna kan även bestå i uppmaningar.  

”Saknar matsedeln! Har inte sett den på många veckor.”   

Genom dessa uppmaningar visar användarna vad de har uppskattat och formulerar ett önskemål kring 

att få tillbaka matsedeln som en statusuppdatering på Facebook.  

Diskussion  

I inledningen beskriver jag att kommunikation via internet är ett relativt nytt tekniskt 

kommunikationssätt. I Sverige uppmärksammades detta kommunikationsverktyg 1994 för 

allmänheten. Sedan dess har den tekniska utvecklingen bidragit med att merparten av svenska hushåll 

använder sig av någon form av kommunikation över internet dagligen, genom till exempel mail eller 

sociala medier. Med detta arbete har jag velat visa hur förskolor utvecklar sin kommunikation 

gentemot föräldrar genom att utnyttja den teknik som finns idag. Detta kan göras genom att 

förskolorna kliver in på arenor där föräldrarna redan befinner sig. Idag har ungefär hälften av hela den 

svenska befolkningen ett konto på Facebook, vilket innebär att nästintill alla föräldrar redan använder 

detta sociala nätverk privat. 
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Studiens syfte har varit att belysa och kartlägga hur förskolor använder sig av den sociala 

nätverkstjänsten Facebook. Att det enbart blev Pysslingförskolor som innefattades i arbetet har, som 

tidigare nämnts, anledningen av deras dominans på Facebook. I och med detta, att denna studie enbart 

baserar sig på Pysslingförskolors användande av Facebook, är det viktigt att poängtera att resultatet 

enbart beskriver hur dessa förskolor använder sig av Facebook. Om det finns några likheter mellan 

andra privata eller kommunala förskolor i resultatet är någonting som jag överlåter till andra studier att 

besvara. Alla Pysslingförskolor ägs av ett och samma utbildningsföretag, AcadeMedia. Företaget har 

egna skriftliga riklinjer för sociala medier, vilket borde medföra att förskolorna använder sig av sociala 

nätverkstjänster på liknande sätt. Denna studie undersöker inte närmare om detta också är fallet.  

Eftersom studien ämnade beskriva och kartlägga hur ett visst fenomen ser ut var jag tvungen att välja 

metod som kunde fånga upp och beskriva hur företeelsen ser ut och vad som utspelar sig på denna 

arena. Utifrån detta blev det naturligt att undersökningen baserade sig på förskolornas Facebook-sidor. 

Med anledning av studiens omfattning tedde det sig omöjligt att hinna utöka studien genom 

kompletterande observationer över hur pedagogerna genomför sina statusuppdateringar. Det hade varit 

givande, att se om pedagogerna gör dessa tillsammans med barnen i barngruppen eller om det sker vid 

tillfällen där barnen inte är närvarnade. Det hade också varit intressant att genom intervju bredda 

studien till att klargöra vilka syften förskolorna har och vad de vill få ut av det sociala mediet. Men 

som sagt tiden räcker inte alltid till och det material som redan fanns på Facebook var redan stort och 

mastigt att gripa sig an.  

Jag valde att samla in materialet på Facebook dels genom kvantitativ kvantifieringsmetod och dels 

genom observationer av texterna på sidorna. Genom den kvantitativa metoden har detta arbete haft 

möjlighet att visa bland annat när förskolorna startade sin Facebook-sida, hur lång tid 

uppstartningssträckan tog, antalet statusuppdateringar och antalet följare de olika förskolorna har. 

Genom dessa bakgrundsvariabler har syftet varit att belysa och besvara hur aktiva Pysslingförskolorna 

är på Facebook. Denna metod kompletterades följaktligen med kvantitativ innehållsanalys för att 

möjliggöra granskning av kommunikationen mellan förskolorna och användarna. Här har jag 

uppmärksammat tendenser av att förskolornas främsta kommunikationssyfte till att använda Facebook 

är, att lyfta upp den pedagogiska verksamheten. Kommunikationsverktyget används också för att 

sprida information till främst föräldrar om bland annat ändrade öppet- och stängningstider. 

Användarnas interagerande sker framförallt genom, att ”gilla” förskolans statusuppdateringar. I och 

med att användaren trycker på ”gilla-knappen” visar de att de instämmer i inlägget eller är positiv till 

det som skrivs. Användarna brukar oftast kommentarsfältet genom korta känslouttryck eller 

humoristiska kommentarer. Kommentarsfältet kan även leda till dialog mellan förskolan och 

användarna eller mellan användarna själva.  

Under år 2013 hände någonting som resulterade i att Pysslingförskolorna aktivitet på Facebook 

expanderade kraftigt. På förskolornas Facebook-sidor går det inte att utläsa vad det var som utlöste 

denna tillväxt. För att skapa en förståelse för vad som skett och vilka faktorer som kan ha påverkat har 

jag försökt att kontakta AcadeMedia. Med anledning av semestrar och julledigheter har det inte varit 

möjligt att få några svar kring dessa funderingar. Under kapitlet vidare forskning utvecklar jag dessa 

tankar och reflektioner kring orsak och samverkan av denna expansion.  
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Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar bland annat att det inte finns något samband mellan förskolors aktiva tid på 

Facebook och statusuppdateringarnas frekvens. Det krävs här andra variabler för att kunna se ett 

samband. Kanske kan svaret ligga i Olmsteads (2013) och Erstads (2002) teorier om lärares brister av 

kunskap inom de tekniska verktygen, avsaknaden kring forskning på området eller en uppfattning av 

ökad arbetsbörda. Ett annat samband kanske är antalet uppdateringar i förhållande till hur aktiva 

pedagogerna är på Facebook i sitt privatliv. 

Den här studien styrker Gerolimos (2011) resultat att de flesta användare interagerar genom ”gilla-

knappen” istället för att föra en skriftlig kommunikation genom att kommentera sändarens inlägg. Det 

är också värt att uppmärksamma spridningen av statusuppdateringar. Antalet delningar anses kanske 

inte vara så stort, ungefär sex procent, men dessa beräkningar utgår endast från de undersökta 

hemsidorna. Det är fullt möjligt att delningarna i sin tur delas. Detta bidrar till diskussionsdebatten 

kring hur snabbt och enkelt dokumentation, texter och dylikt sprids på internet. Detta medför att den 

etiska aspekten kring innehållet i både ordtext och bild hamnar i tydlig fokus. Barns integritet och rätt 

att själva bestämma vilka bilder som läggs upp måste enligt Svenning (2011) lyftas upp och tas på 

allvar. Författaren menar även att barnen måste få chansen att kommunicera sina åsikter både genom 

verbalt språk men också genom kroppsliga uttryck. Den tekniska utvecklingen gör det väldigt enkelt 

att snabbt ta ett fotografi med telefonen eller surfplattan och sedan direkt lägga upp bilden på ett 

socialt medium. Detta kan leda till att pedagoger och barn inte hinner reflektera kring vilka bilder som 

läggs upp och huruvida barnen själva ställer sig till bilden. Det blir också svårare för barnen att genom 

kroppsspråket visa vad de vill göra med bilden. De kan inte ta fotografiet i handen och själva sätta upp 

det på väggen eller i sin portfolio, lägga den på sin hylla eller kasta bilden i papperskorgen. Genom att 

betrakta dessa aspekter kommer vi in på vem som har makten över bilderna, dokumentationen och 

spridningen av dessa. Är det barnen eller pedagogerna?  Barnens makt över vad som publiceras på 

sociala medier är oerhört viktig att lyfta fram, utan att för den sakens skull bli rädd för att publicera 

bilder i sina inlägg. Även om inläggen handlar om den pedagogiska verksamheten som personalen 

planerar och utvecklar tillsammans med barnen är det barnens processer och resultat som 

dokumenteras och läggs ut på internet. Detta medför, enligt mig, att pedagoger alltid måste ta hänsyn 

och fråga barnen om vilka bilder och texter som de vill lägga ut på nätet. Ett barn som till exempel inte 

är nöjd med sin slutprodukt vill kanske inte att pedagogerna lägger upp en bild på denna. Publiceringar 

på internet innebär förutom, att hålla sig inom de lagar och regler som gäller enligt 

personuppgiftslagen många etiska övervägningar. Det går dock inte att komma ifrån att bilder i regel 

är positiva för förståelsen av texten. Bland kommentarerna på de undersökta Facebook-sidorna går det 

att utläsa, att användarna uppskattar när förskolorna lägger upp bilder. Detta bekräftas av Melins 

(2011:36) påstående att läsaren alltid föredrar en illustrerad artikel framför en utan bild. En annan 

viktig aspekt med att kombinera ord och bild är att underlätta för mottagaren att förstå budskapet. De 

flesta förskolor verkar ha anammat detta med anledning att nästintill alla statusuppdateringar 

innehåller både ordtext och bild oavsett innehållet i budskapet. 

Användarna 

Vilka relationer som användare har till förskolan är ytterst intressant. Innan studien påbörjades hade 

jag en föreställning om att förskolornas Facebook-uppdateringar var en kommunikationsform för att 

förmedla verksamheten till föräldrar/vårdnadshavare som har barn på förskolan. Men denna studie har 

visat att Facebook är så mycket mer. Förskolorna når ut till en större grupp människor som av olika 

anledningar har intresse av att följa vad som händer och sker på förskolan. Dessa sidor ger till exempel 
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även far- och morföräldrar en chans att ta del av barnbarnens vardag. Det är också intressant att lyfta 

fram hur personalen själva söker inspiration genom att vara aktiva och följa andra förskolors 

statusuppdateringar. För förskolor som väljer slutna eller hemliga grupper måste användarna 

godkännas av förskolan för att kunna ta del av innehållet på sidan. Detta skulle kunna medföra att 

vissa intressegrupper utesluts från det sociala nätverket. Fördelen med slutna och hemliga grupper kan 

vara att materialet inte får samma spridning. Barnen blir mer skyddade. Men även i dessa grupper, där 

följarna har blivit godkända av förskolan, är det fortfarande lika viktigt med etiska överväganden och 

barnens rätt till inflytande över vad som publiceras. En problematik kring dessa konton som inte är 

öppna för alla är gränsdragningarna kring vilka som får tillgänglighet till gruppen. Om en förskola 

enbart väljer att vända sig till föräldrar och vårdnadshavare behöver de definiera vilka som anses 

inneslutas i denna kategori. Familjekonstellationer kan se väldigt olika ut och var gränserna ska dras 

kan bli väldigt olika.  

Kommunikationssyfte 

Innehållet på Facebook-sidorna har också olika kommunikationssyften. Alla förskolor använder 

Facebook för att visa upp sin pedagogiska verksamhet. Detta är också det syfte som AcadeMedia har 

skrivit ut i sina riktlinjer för sociala medier. En del förskolor använder även Facebook-forumet som en 

marknadsföringsplats. Genom det sociala mediet kan de synas och visa upp en fungerande 

verksamhet. En del förskolor beskriver också hur vårdnadshavare kan göra för att ställa sitt barn i kö. 

Det förekommer även att förskolor ”annonserar” ut lediga platser. Syftet med detta förfaringssätt är, 

att fylla barngrupperna och därmed skaffa sig bra ekonomiska förutsättningar. Förskolor använder sig 

också av uppmaningar, där de uppmanar föräldrar till specifika handlingar. Dessa uppmaningar kan 

vara väldigt tydliga och öppna eller så är de mer dolda och användaren behöver tolka in budskapet.   

Användarna använder ibland kommentarsfältet för att ställa frågor. Dessa frågor blir oftast besvarade 

antingen av förskolan eller av någon annan användare. I de fall där frågorna blir obesvarade på 

Facebook är det möjligt att personen som funderar över någonting får sin fråga besvarad i ett annat 

forum eller på en annan arena. Är frågeställaren en förälder kanske kommunikationen fortsätter vid 

lämning eller hämtning.  

Slutsatser 

I arbetet har det konstateras att förskolors användande av Facebook är ett nytt fenomen. Det är främst 

under detta år som förskolor har börjat utnyttja denna kommunikationsarena. I och med att fenomenet 

är i begynnelsen av sin era är det rimligt att anta att fler förskolor kommer ansluta sig till Facebook 

eller andra sociala medier. Denna kommunikationsform blir vanligare för merparten av befolkningen 

och den tekniska utvecklingen underlättar också spridningen och tillgängligheten för denna 

kommunikationsarena.  

Jag har kartlagt fem olika intressegrupper: förälder/vårdnadshavare, far- och morföräldrar, personal 

och förskolechefer på andra förskolor, tidigare kollegor och en övrig grupp som inte går att 

kategorisera in i någon av de tidigare kategorierna. Användarnas främsta avsikter med att följa 

förskolans statusuppdateringar är att skapa sig en bild av vad som sker i verksamheten antingen av 

intresse för vad sina barn gör eller i egenintresse för att få inspiration till sin egen verksamhet. 

Användarna efterfrågar dessa texter om vad barnen har gjort på förskolan och visar stort intresse av de 

publicerade bilderna. Även matsedeln är någonting som användarna uttryckligen efterfrågar.  

Undersökningen visar att kommunikationen på Facebook inte enbart är ett integrerande mellan 

förskolorna och användarna utan också används som ett marknadsföringsverktyg. Genom sociala 
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medier kan förskolor synas och etablera en relation till besökarna. På detta sätt blir förskolorna mindre 

institutionslikna och upplevs mer som en värmande, utvecklande och omsorgsvårdande miljö för barn.   

Vidare forskning 

Genom att angripa detta forskningsfält genom andra metoder skapas möjligheten att belysa detta fält 

utifrån andra perspektiv. En möjlighet skulle vara, som jag tidigare under resultatdiskussion varit inne 

på, undersöka vilka variabler som påverkar frekvensen i förskolors statusuppdateringar. Skulle 

pedagogernas ålder eller privata engagemang av sociala medier kunna påverka och vara ett samband? 

Det är anmärkningsvärt att kommentera och diskutera kring varför mer än hälften av de undersökta 

förskolornas närvaro på Facebook skedde innan år 2013 men att det endast var 19 procent av dessa 

förskolor som startade att bruka sidan. Varför startade dessa upp ett konto som de inte började 

använda? Vilka ambitioner fanns och vad var orsaken till att pedagogerna inte kom igång med att 

lägga upp inlägg? En annan vinkling är också att se vad som hände under 2013. Hur kom det sig att 89 

procent av förskolorna började använda Facebook som en aktiv kommunikationskanal just under detta 

år? Det vore också mycket intressant, att genom intervjuer med både pedagoger och användare 

undersöka vad de anser om denna kommunikationsform och vad de eftersträvar/förväntar sig av den.  

Den etiska aspekten kring vilken dokumentation som förskolor väljer att lägga upp på internet är 

enormt viktig att studera och ta upp till debatt. Barnens perspektiv måste också tillvaratas och bevakas. 

På vilket/vilka sätt får barnen vara med och bestämma vad som läggs upp på nätet? Hur kan vi som 

vuxna veta vilka bilder som barnen upplever som kränkande om de inte får möjlighet att komma till 

tals? Det vore också intressant att se hur interaktionen skulle se ut om barnen var medförfattare till 

publiceringarna. Skulle detta i sådana fall resultera i en ökad interaktivitet med flera kommentarer och 

skulle responsen se annorlunda ut? 

Kommunikationen som finns tillgänglig på internet måste också föräldrar och andra intressenter kunna 

skaffa fram på annat sätt. Även om internet idag finns nästan i var mans hem så kan förskolor inte 

utesluta personer som av olika anledningar inte har tillgång till detta tekniska verktyg. Det går heller 

inte att tvinga på föräldrar att skapa konton på olika sociala medier bara för att kunna följa barnens 

vardag. Utifrån detta vore det intressant att undersöka hur förskolor kombinerar och kompletterar olika 

kommunikationskanaler. Det är viktigt att inte ”tappa bort” den mänskliga och närvarnade kontakten. 

Här vill jag återigen lyfta fram Litton och Littons (1998:200) resonemang att se internet som ett 

hjälpverktyg i sin kommunikation och inte som en ersättning av den verbala direkt kontakten.    
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