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Abstrakt 

Undersökningens syfte har varit att studera förskolepedagoger/lärares attityd till att 

förmedla information och utföra administrativa uppgifter digitalt med hjälp av moderna 

verktyg samt undersöka hur de kommunicerar med föräldrar idag. Studien är av 

kvantitativ art och har genomförts med hjälp av enkätundersökning. 

Enkätundersökningen gick ut till olika kommuner i Sverige för att få ett resultat som 

kan representera hela landet. För att påvisa hur lyckade informationskanaler kan se ut så 

genomfördes även två exempelfall. Resultatet visade att det fanns en mestadels positiv 

attityd till digital förmedling samtidigt som det diskuterades mycket om vikten av 

integritet och säkerhet. 
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1  Inledning 

Vi lever idag i ett klimat där vi blir överösta av reklam och information. Människan 

anpassar sig efter detta, hjärnan blir tvungen att sålla bland alla intryck. Detta är något 

vi lär oss från barnsben och det genomsyrar vårt samhälle. Vi skapar verktyg och 

kanaler för att nå och bli nådda av det som för oss är viktigt. Informationssamhället 

driver evolutionen inom detta område och IT som till stor del handlar om information 

drivs även i det ämnet. Även internet har på de senaste åren förändrats från att ha varit 

ett ställe där man i huvudsak letade information till att bli en plattform för 

tvåvägskommunikation, den sociala webben eller Web 2.0[1].  

Idag går en stor och ständigt ökande mängd människor runt med en dator i 

fickan, en så kallade smartphone. Att alltid vara uppkopplad öppnar upp för nya sätt 

att förmedla information.  

Förutom det traditionella sättet SMS så finns möjlighet att läsa e-post, surfa på 

internet eller till exempel använda applikationer som tar ner information till telefonen 

vid behov. 

Skolan och förskolan är en konkurrensutsatt institution som bör hänga med när 

samhället förändras, även inom detta område. Många föräldrar med barn på förskola 

vittnar idag om att informationen från förskolan missas. En matsäck som skulle 

skickas med till utflykten eller en lapp på ytterdörren om morgondagens museibesök. 

En lapp på dörren missas lätt av en stressad förälder som är försenad eller har ett 

gråtande syskon med som kräver uppmärksamhet.  

Allt från att förmedla tydlig information om sin verksamhet, veckoscheman 

eller om barnen ska på utflykt och behöver med ha med sig matsäck, till att 

kommunicera med föräldrar som undrar vad som händer om dagarna eller behöver 

sjukanmäla sitt barn etc. Detta är exempel på information som skulle kunna förmedlas 

via modern teknologi. 

Kan ett veckoschema direkt i mobiltelefonen eller ett kort meddelande från en 

microblogg[2] som påminner om besöket på museet imorgon komplettera en lapp på 

förskoledörren som lätt kanske missas? Eller är detta bara ett allt för tidskrävande 

arbete som ändå inte hittar sitt syfte utan passerar alla obemärkt? 



1.2  Problem 

En god kommunikation med föräldrar bör ses som något att eftersträva men hur långt 

är pedagogerna beredda att sträcka på sin traditionella verksamhet för att nå detta mål? 

Finns det integritetshinder som man bör ta i beaktande? På vilket sätt bör man uttrycka 

sig för att inte hänga ut någon individ eller kränka någon med det man skriver? Vilka 

kanaler och medier finns tillgängliga för att nå ut till föräldrar och andra som ska ta 

del av informationen? 

1.3  Syfte 

Huvudsyftet med detta projekt är att visa på goda exempel för hur modern teknik kan 

underlätta och användas som ett kraftfullt verktyg för att förmedla information och 

utföra administrativt arbete på förskolenivå. Intresset har också varit att undersöka 

förskolepedagogers attityd till dessa områden, samt undersöka om bättre information 

och verktyg kan hjälpa till med att komma över eventuella barriärer som hindrar 

utvecklingen och integrationen i verksamheten. 

1.4  Frågeställningar 

 Hur ser arbetet med datorer som informativt verktyg ut i förskolan idag? 

 Vilka attityder har förskolepedagoger till ny teknik och datorer? 

 Finns det sätt att överkomma eventuella teknikbarriärer och få pedagogerna att 

förstå nyttan med och uppskatta tekniken som ett användbart verktyg. 

1.5 Avgränsningar 

Studien är begränsad till hur förskolepedagoger kommunicerar med föräldrar och 

andra som kan tänkas ha intresse för information som täcker förskolan. Detta innebär 

att datortätheten eller användandet på själva förskolorna inte tas upp. 

2  Bakgrund 

Undersökningar om informationsteknik i skolan är absolut inget nytt, redan 1993 

genomförde Skolverket på uppdrag av regeringen en undersökning som beskrevs i 

rapporten "Den nationella datapolitiken för skolområdet" [3]. Många rapporter har 

skrivits i ämnet även på förskolenivå men de flesta är skrivna från lärare och 

pedagogers synvinkel, alltså hur informationsteknik kan underlätta inlärningen för 

elever och förskoleklasser.  

Denna uppsats behandlar hur man kan använda informationstekniska lösningar 

för att nå ut till föräldrar och andra intresserade med information om verksamheten. 

Antingen kan man utveckla sin egen plattform för att på så sätt kunna skräddarsy 

systemet efter sin egen förskola eller kommuns specifika behov eller så kan man 



använda sig av de plattformar som redan idag finns och ta till sig de bitarna som 

tillsammans eller enskilt skapar en behaglig och användarvänlig miljö. 

2.1  Tidigare forskning 

Flertalet tidigare studier gjorda inom förskola och IT visas från ett pedagogiskt 

perspektiv och de lägger därmed tyngdvikten på lärandet och informationsintaget för 

barnen. Vid litteratursökning sållades dessa bort och andra vetenskapliga artiklar som 

varit aktuella för detta examensarbete lästes istället. 

2.1.1 Begreppet Web 2.0 

Under de tjugo år som world wide web har funnits så har utvecklingen av internet 

varit enorm. De första tio åren kom att bli som en plantskola där företag provade alla 

slags knep för att synas i det nya mediet. Internet höjdes till skyarna, enorma pengar 

fanns att tjäna och alla ville vara med och dela på kakan. Det växte till en stor IT-

bubbla och till slut hann verkligheten ikapp. Hösten 2001 sprack bubblan och mängder 

av företag gick under helt. Andra företag anammade det nya sättet att se på internet 

och överlevde inte bara utan växte sig starkar och starkare. Det blev en vändpunkt för 

internet, Web 2.0 var fött. Så vad är då Web 2.0 och hur kommer det sig att internet 

har tagit denna väg i utvecklingen? Två av männen som myntade begreppet Web 2.0, 

Tim O’reilly och John Battelle beskriver begreppet så här i en rapport [4]: 

 

Collective intelligence applications depend on managing, understanding, 

and responding to massive amounts of user-generated data in real time. The 

"subsystems" of the emerging internet operating system are increasingly 

data subsystems: location, identity (of people, products, and places), and the 

skeins of meaning that tie them together. 

 

Web 2.0 är mer än bara någonting som överlevde en it-krash och utvecklades ifrån 

spillrorna. Det är dels ett sätt att se på innehållet som något vi människor tillsammans 

skapar och förvaltar, ett ständigt nätverkande och dels ett tekniskt steg till en under 

ytan mer teknisk web där vi genom att skapa webapplikationer kan implementera 

tyngre kod än den gamla vägen när innehållet på internet enbart skrevs med htmlkod, 

css-mallar och något lättare skriptspråk som till exempel PHP eller javascript. 

O’reilly och Battelle skriver även i rapporten att folk förvirras över att det är en 

sifferkombination i namnet, i datorsammanhang brukar detta innebära att det inom en 

snar framtid kommer en vidareutvecklad version som i detta fall skulle släppas under 

namnet 3.0 

 

Ever since we first introduced the term "Web 2.0," people have been asking, 

"What’s next?" Assuming that Web 2.0 was meant to be a kind of software 

version number (rather than a statement about the second coming of the 

Web after the dotcom bust), we’re constantly asked about "Web 3.0." Is it the 



semantic web? The sentient web? Is it the social web? The mobile web? Is it 

some form of virtual reality? 

 

It is all of those, and more. [4] 

2.2  Sociala informationskanaler 

Det finns idag ett flertal stora företag som anstränger sig för att stå ut som det ultimata 

sociala verktyget som just DU bör använda i din dagliga kontakt med dina vänner, 

kollegor och/eller intressanta människor som delar dina intressen eller har en 

intressant syn på världen. Det finns givetvis massor av pengar att tjäna om man vinner 

över många användare till sin plattform. Många företag har försökt och många har 

misslyckats. Klimatet på internet har en tendens att ändra sig snabbt och de 

sidor/kommunikationskanaler som är stora idag kommer antagligen skifta imorgon. 

Vi lever i en verklighet där alla måste skrika för att synas i mängden men det är 

också viktigt att finnas i rätt media. Även om det alltid föds nya kullar med barn och 

förskolan inte nödvändigtvis behöver vara speciellt teknikcentrerad så bör även de 

uppdatera sig om sin samtid för att kunna följa med i utvecklingen och inte hamna 

efter allt för mycket i denna domän. Grundskolan ligger steget före förskolan på 

informationsområdet något som visas i ett par diagram som skolverket publicerat (se 

bilaga 3). Mycket av det kan ha och göra med att grundskolan är mer konkurrensutsatt. 

Under 1990 talet skedde en stor skolreform i Svenska skolan.  

 

En beskrivning av utvecklingen under 90-talet är att det svenska 

skolsystemet på kort tid förändrades från ett av västvärldens mest 

centraliserade system till ett av de mest avreglerade [5].  

 

Vi har blivit vana att matas med reklam och informationsblad om varför vi ska 

välja just deras skola som är exceptionellt mycket bättre än alla andra. Det kan 

debatteras för eller mot om det är bra med konkurrensen när det gäller våra barns 

skolgång, om ökad aktieutdelning i finansiärernas fickor gör skolan bättre eller sämre? 

Men ett faktum är att vi under flera år har sett minskade elevkullar som resulterar i att 

skolan får skära ner och även kan resultera i nerlagda skolor [6]. 

Samma fenomen borde även kunna drabba förskolan och i så fall kan en 

förhållandevis lätt ansträngning som att ha en informationshemsida eller facebooksida 

kanske vara det lilla som gör att föräldern väljer just denna förskola till sitt barn. 

Fördelarna är inte bara rent finansiella. Hur gärna man än skulle vilja så kan det 

vara svårt att få ett barn som bara är 1-5 år att själv tala om vad som händer under de 

timmar de spenderar på sin förskola. Oftast kan det enda tillfället som föräldrar får 

reda på lite mer om hur deras barn har det på förskolan vara vid det årliga 

utvecklingssamtalet eller lite kort vid hämtning och lämning. Många föräldrar skulle 

med säkerhet uppskatta en kort statusuppdatering eller ett kortare meddelande något 

som kan berika vardagen en aning utan att vara en belastning för personalen. Olika 

plattformar passar för olika ändamål. 



För att få en bild av vilka sociala nätverk som finns tillgängliga och blivit de 

upp på marknaden? Vilka passar bra för detta ändamål och hur kan det komma att se 

ut i framtiden? 

 

 

 

2.2.1  Twitter 

Twitter skapades 15 juli 2006 [7]. Det är en microblogg-service som tillåter 

användaren att när man skapat ett konto och loggat in, posta uppdateringar eller så 

kallade tweets och följa andra människor som man har intresse att följa. 

Uppdateringarna får vara max 140 tecken långt. Sedan kan vem som helst se 

uppdateringar (om inte användaren har ändrat så att enbart personer han/hon följer kan 

se), antingen på den specifika personens egen sida eller i sitt eget flöde med 

uppdateringar från alla som man själv följer. Med så kallade hashtags (#) finns 

möjlighet att bunta ihop meddelanden på liknande sätt som används i bloggar för att 

lättare i efterhand hitta det ämne som söks. 

Twitter har bra interaktionsmöjligheter med andra webbtjänster och kan 

interageras i allt från 3-parts applikationer till Facebook och som instickningsprogram 

på personliga hemsidor för att nämna några. 

 

 

2.2.2  Facebook 

Om Twitter kan beskrivas som lite smalt och teknokratiskt bland allmänna 

datoranvändaren så har Facebook tvärt om verkligen gripit tag i samhället och blivit 

något som är självklart att stora delar av världens folk har ett konto hos och använder 

dagligen för att hålla kontakt och kommunicera med vänner och bekanta.  

På Facebook har användaren möjligheten att uppdatera sin status i korta 

meddelanden, publicera bilder, gå med i intressegrupper och hålla reda på evenemang 

och händelser med den inbyggda schemafunktionen. 

Facebook startades av Mark Zuckerberg och några av hans vänner på deras 

collegerum på universitetet i Harvard, året var 2004. Det började som ett internt 

nätverk för elever på just Harvard men expanderade snabbt till andra universitet i USA 

och sen vidare till allmänheten[8]. 

 

2.2.3  Andra plattformar 

Förutom forum som är mer anpassade till Web 2.0 så finns mer traditionella web-

verktyg och även direkta samtal eller kontakt med hjälp av meddelanden via lappar 

eller e-mail, telefon eller ren personlig kontakt vid hämtning och lämning. 

Web-verktygen är oftast en hemsida där förskolepersonalen kan meddela sig genom 

veckobrev eller blogg men det förekommer även interna nät oftast administrerade av 

kommunen. I Göteborg jobbar de med en gemensam plattform vid namn, Hjärntorget: 



 

Hjärntorget är ett nytt pedagogiskt IT-stöd för förskolor, skolor, 

gymnasieskolor och vuxenutbildning i Göteborg. Stödet innehåller en rad 

verktyg som skapar en helhet kring lärande för barnet/eleven, 

pedagogen/skolledaren och vårdnadshavaren. Här finns till exempel verktyg 

för elevens planering, schema, kalender och närvaro. Portfolio, individuell 

utvecklingsplan, skriftliga omdömen, information och kommunikation samt 

gemensamma arbetsytor finns också på Hjärntorget. [9] 

 

De jobbar mycket med sekretess och för att komma åt hjärntorget så måste användaren 

ha ett personligt lösenord och användarnamn. 

En hemsida kan även vara statisk eller uppdateras mer sällan och fungerar då 

mer som ett ställe där man kanske kan hitta någon bild på förskolan, adress samt e-

postadress och telefonnummer för att kunna kontakta t.ex. förskolechefen. Andra 

förskolor kan vara mer kreativa, ta bilder och filma sin verksamhet för att sedan låna 

ut materialet till föräldrar på en skiva eller annan minnesdisk. På detta vis kan man 

förmedla personligt material men ändå känna att person till person kontakten finns 

kvar och det är tydligt vem som tittar på materialet. 

Interna nätverk kan fylla en liknande roll eftersom enbart de som bör ha tillgång till 

nätverket får det. Detta bäddar för att mer känslig information kan publiceras. 

Skolverket skriver 2008 i sin redovisning till regeringen angående 

”Administrativ användning av IT i skolan” [10] 

  

Information som finns tillgänglig för vårdnadshavare på hemsidorna är 

framförallt kontaktuppgifter till lärare men också information om schema 

och läxor förekommer i viss uträckning. Av förskolorna uppger två 

tredjedelar att information om förskolans arbete presenteras på hemsidan 

och en tiondel att information om barnens utveckling finns tillgänglig via 

Internet för barnens vårdnadshavare. 

 

Och rapporten fortsätter med att förklara hur spridningen över de olika åldersstegen i 

skolan har tagit till sig möjligheten för föräldrar att kunna skicka information och 

meddelanden tillbaka till lärare och skolor: 

 

Förutom att ta del av information kan vårdnadshavare också i en del fall 

använda förskolornas och skolornas hemsidor/plattformar för att lämna 

information. Framförallt på gymnasieskolan kan vårdnadshavare 

frånvaroanmäla elever via skolans hemsida då närmare hälften av skolorna 

erbjuder den möjligheten, medan andelen är lägre i grundskola och 

förskola. Även vad gäller möjlighet att lämna annan information är detta 

något vanligare på gymnasieskolan än i övriga verksamhetsformer. 

 

 



3  Metod 
Studien byggde på en kvalitativ metod. Stukát[11] klargör att en kvalitativ 

forskningsstudies huvuduppgift är att samla in ett stort antal fakta för att sedan 

analysera och finna mönster som antas ska gälla generellt. Denna typ av undersökning 

ansågs ligga i linje med de frågeställningar som uppsatsen kommer att besvara. 

 

3.2  Metodval 
Efter att noggrant tittat på olika alternativ så valde jag att använda mig av en kvalitativ 

enkätstudie för att bilda mig en uppfattning om vad förskolelärare idag har för attityd 

till och hur de använder IT för att informera och administrera. 

I och med att det finns förskolor som ligger i framkant inom området så 

används även exempelfall för att beskriva en förskola som använder Twitter och en 

annan förskola som använder Facebook för att på så vis kunna visa hur lyckade fall 

kan se ut. 

 

3.3  Urval 

För att få en rättvis och balanserad bild av de responderande i enkätundersökningen så 

valde jag att via e-post (bilaga1) ta kontakt med nittio förskolor spridda i ett antal 

kommuner över Sverige. Urvalet bestod av både storstäder och mindre städer från 

Lund i söder till Sundsvall, både östkust och västkust var representerade.  

E-postadresserna samlades in via kommunernas egen webbportal, eller i vissa privata 

fall via länkar till den specifika förskolans webbsida som i sin tur hittas i kommunens 

webbportal. 

Fyra av de nittio totalt var felaktigt angivna från förskolornas sida, de nådde 

således aldrig fram till tilltänkt adress utan studsade tillbaka till min inkorg. Till slut 

hade tjugotvå stycken förskolepedagoger alt. förskolechefer lämnat mätbara svar. Ett 

resultat som kan anses lågt men om man betänker att ingen tidigare kontakt har 

förekommit mellan frågeställare och respondenter samt att prioritering av sitt dagliga 

arbete på förskolan måste ske för att hinna med kan svarsfrekvensen anses som 

normalt. 

 

3.4  Reliabilitet, validitet 

Jag utgår ifrån att alla som medverkade i undersökningen gjorde sitt bästa och talade 

sanning men detta kan man inte veta med full säkerhet. Det kan till exempel tänkas att 

man inte vill framstå som en total analfabet inom ämnet när en person med mycket 

kunskap inom området ställer frågor. Man bör även ta i beaktning att jag som 

konstruktör av enkäten kan ha formulerat mig på sätt som för mig kan tyckas 

självklara men som för en annan kan te sig tvetydligt. 



Med lite drygt tjugo responderande kan man ställa sig frågan om resultatet är 

representativt för Sverige. Eftersom undersökningen skedde med hjälp av e-post som i 

sin tur länkade till en online-undersökning så kan detta ha effekter på vilka som 

svarade. Den helt datorovana kanske väljer att stå över av detta skäl vilket ger en 

procentuellt högre andel respondenter som svarar positivt. 

 

4  Genomförande 

Jag har i mitt arbete genomgående använt mig av Googles plattform för ordbehandling 

och automatisk backup mot Googles molnservrar. Så det blev naturligt att även 

använda Google Spreadsheets[12] vid min enkätundersökning. 

Daniel M. Russell, Robin Jeffries och Lilly Irani beskriver Google spreadsheets på 

följande sätt: 

[13] 

 

Google Spreadsheet is, like Google Notebook, a web-app providing basic 

spreadsheet capabilities to users over the internet. The data is stored in the 

cloud, and can be created, accessed and shared with other users through a 

straight-forward web browser interface. 

 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att alla delar av arbetet som e-postutskick, 

enkätundersökning, dokument och svar på enkäten uppstaplat i excel-liknande format 

samlas i ett och samma Google-konto. Utvecklingsverktyget för spreadsheets är 

lättarbetat. Allt från att välja vilka svar som accepteras till hur layouten ska se ut väljs 

lätt med några få knapptryck. Det blir lätt att tilldela rättigheter till de som ska 

medverka samt dra slutsatser av resultaten. 

 Enkätfrågorna skrevs delvis på ett sätt som kunde visas i diagram och grafer 

men även så att svaren blev mer enskilda, längre textsvar. På detta vis kunde både 

tydliga svar hittas genom bearbetning av siffror men den visade också mer enskilda 

attityden hos den svarande (se bilaga 2). 

 Dagens användning av kommunikation via sociala medier undersöktes . Två 

tydliga och väl utförda exempelfall påvisades för att ge en bild av hur kommunikation 

via sociala medier kan se ut.  

5  Resultat 

Här redovisas de svar som framkommit i enkätundersökningen enligt de 

frågeställningar som fanns. Enkätundersökningen genomfördes anonymt men validitet 

garanterades med hjälp av förskolans e-postadress. Denna information tog endast 

författaren till denna text del av. De utfrågade var alla förskolepedagoger eller annan 

ansvarig för den berörda förskolan. 



Under resultatet redovisas även exempel på två populära sociala medier (Twitter och 

Facebook) som ska visa på hur lyckade integreringar mellan förskolan och sociala 

medier kan se ut och fungera. 

 

5.1  Enkätsvar 

Huvudsyftet med enkätundersökningen var dels att se hur förskolor idag beter sig för 

att få ut information men också att utvärdera attityden till informationsspridning med 

hjälp av informationstekniska lösningar hos de som jobbar på förskolan samt om deras 

privata användande har någon inverkan på deras ställningstagande. 

Respondenterna var övervägande kvinnor (se Figur 1)vilket speglar 

verkligheten, förra året var 97 % av de som var anställda i daghem/förskola kvinnor 

[14]. Åldern på de svarande var jämnt fördelad men ingen var mellan 20-29år. Två 

stycken över 60, en av dem svarade att hon besökte sociala medier 28 timmar i 

veckan. 

 

 
Figur 1. Andel män och kvinnor som deltog i enkätundersökningen. 

 

 

 

Vid frågan hur de använder datorn för kommunikation privat så svarar respondenterna 

följande: 

 

 Alla 22 använder e-post 

 Knappt 2/3 använder Facebook (14/22) 

 9 st. använder Skype 

 5 st. Instant messaging av olika typer (MSN/ICQ etc.) 



 En svarar att hon använder Gowalla 

 

E-post har länge varit det övergripande sätt att på digitalt vis kommunicera. 

Majoriteten använder också Facebook. Gowalla är ett community som använder 

grafiska inloggningar för att tilldela belöningar och kommunicerar positioneringar 

men även meddelanden[15] (se Figur 2). 

 

 

 
Figur 2. Hur förskolepersonalen kommunicerar privat. 

 

 

De flesta sitter vid datorn dagligen (18/22) och de resterande 4 sitter någon dag i 

veckan. Vid frågan om hur många timmar respondenterna spenderar på sociala medier 

privat så utkom tre typfall. Dels den grupp som inte använde sociala medier alls, 6 av 

22 svarande. Dels de som högst är inloggade maximalt ett par timmar i veckan 8 av 22 

svarande. Sen har vi en grupp som sitter minst en timme varje dag, i denna grupp är 

det tre stycken som sticker ut ur mängden med “20 timmar”, “28 timmar” och “dygnet 

runt via smartphone” som svar. 

Femton svarar att de skulle kunna tänka sig att överväga digital kommunikation 

med föräldrar om de önskade detta. Resterande sju ställde sig mer tveksamma till 

detta. En del svarade negativt för att de redan ansåg sig ha tillräckligt god 

kommunikation med berörda i dagsläget medans andra ansåg att det enbart skulle ta 

tid från deras ordinarie arbetstid utan att ge tillräckligt med mervärlde. 

 Med hjälp av de kvantitativa frågorna tillsammans med de mer kvalitativa 

statistikfrågorna kunde jag dela upp responsen i fyra delar när det gäller attityd till 

digital kommunikation. Två tydliga grupper, Positiva, Negativa och två mer diffusa 

grupper. Här är respondenterna tvekande men lutar antingen åt det positiva eller 

negativa hållet (se Figur 3). 



  

Figur 3. Personalens attityd till digital kommunikation. 

5.2  Exempelfall - Twitter 

 

Det finns idag en handfull förskolor som använder sig av Twitter för att kommunicera 

och sprida information om sin verksamhet.  

Ingen av respondenterna i enkäten svarade att de i dagens läge använde sig av Twitter, 

varken i yrket eller privat. 

Den 5 april visade TV4 Uppland ett reportage om avdelningen Stenhumlan på 

förskolan Boländerna i Uppsalaområdet[16]. TV4 twittrade om det och Stenhumlan 

gjorde en Retweet för att alla som följer de skulle få del av den glädjande publiciteten, 

det är på detta vis information sprids oerhört snabbt och till många människor. 

 

TV4Uppland RT by Stenhumlan 

Förskola i Uppsala twittrar om vad barnen gör på dagarna. Ny smart 

service till föräldrarna: 

5 april  

 

Denna publicitet resulterade i en artikel i Dagens Nyheter redan samma dag vilket är 

ett resultat av hur snabbt kommunikationen sprids i detta medie [17]. 

Fredrik Larsson som är initiativtagare och även den som skriver på Twitter för 

Stenhumlan säger till DN: 

 

 

-initiativet har landat väl hos föräldrarna. En del följer Stenhumlan aktivt på 

twitter, och med dem kan personalen kommunicera direkt. 

– Annars när jag träffar föräldrar i andra sammanhang, öga mot öga, så 

kan de säga: 



-åh, vad bra att jag fick läsa att det var extra lerigt på gården på morgonen, 

så slängde vi på galonbyxorna 

 

 

Fredrik Larsson har genom Stenhumlan idag [17/5 - 2011]skrivit ca 400 tweets, det 

blir i genomsnitt några stycken om dagen och det är en blandning av informativa 

meddelanden som kan påminna föräldrar om saker som ska ske, till exempel: 

 

På onsdag ska alla barn på avdelningen åka till Botan. Vi lämnar förskolan 

kl. 09:00. #forskola #utflykt 

 

Eller bara förklarande om vad som händer i nuet: 

 

20 kepsar och hattar far omkring på skogsgården. Bra skydd mot solen. 

Detta kommer bli en härlig dag! #forskola 

 

Andra exempel kan vara svar till föräldrar som undrar något eller vill komma i kontakt 

med förskolan för snabbt svar eller retweets från kommunen eller dylikt. 

Fredrik avslutar intervjun med en rolig anekdot om en händelse som inträffade i 

samband med Twitter och deras förskola: 

 

– Jag slängde iväg ett tweet i höstas om det fanns någon som hade ritningar 

över fågelholkar, och då fick jag in massor av svar av en massa 

fågelintresserade människor i hela Sverige. Och den här veckan så håller vi 

just nu på att snickra ihop fågelholkar utifrån en av de ritningar som vi fick 

via twitter. 

 

5.3  Exempelfall - Facebook 

Facebook har en helt annan status i samhället än Twitter. De har integrerat sig över i 

stort sätt hela världen. Enligt SCB:s befolkningsstatistik jämfört med Facebook ads så 

har 45 % av Sveriges befolkning ett facebookkonto[18]. Detta kan man tydligt se i 

svaren från enkätundersökningen. Två tredjedelar svarar att de använder Facebook 

privat, de flesta dagligen.  

Det finns exempel på förskolor, dock ingen av de tillfrågade i enkätstudien, som 

väljer att representera sin förskola på detta medium. Exempelsidan förskolan 

Fjällbjörken hittas på http://www.facebook.com/fjallbjorken (se Figur 4). 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23!%2Fsearch%3Fq%3D%2523forskola&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNQGQi3TtwON7lfgTySMnzw8cD-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23!%2Fsearch%3Fq%3D%2523utflykt&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeVXtWV4GDE6vWEvtQVM9EVaufSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%23!%2Fsearch%3Fq%3D%2523forskola&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNQGQi3TtwON7lfgTySMnzw8cD-w
http://www.facebook.com/fjallbjorken
http://www.facebook.com/fjallbjorken
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Figur 4. Fjällbjörken på Facebook 

 

För att ta del av förskolans uppdateringsström så “Gillar” man sidan som är registrerat 

som en organisation. Loggen används för information om saker som händer och är 

aktuellt för förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationssidan är en mer statisk kontakt och allmänt beskrivande sida där man kan 

hitta skrivningar om pedagogik, mailadress och hur man hittar dit mm (se Figur 5). 

 

 
Figur51. Fjällbjörken (informationssida) 

 

Det finns för övrigt en fotosida för bilduppdateringar. Diskussioner som är ett 

subforum med diskussionstrådar som “Läs-tips” och “Korvgrillning”. En 

evenemangskalender och Länkar som relaterar till verksamheten. 

6  Diskussion 

Jag gick in i detta projekt med en viss skepsis till hur branschen skulle se ut i 

hänseendet extern kommunikation. Det hade tydligt saknats utveckling i detta område 

i de fall som jag kommit i kontakt med innan jag satt igång. Mina resultat visar 

tvärtemot mina förutfattade meningar. Förskolepedagoger alt förskolechefer är 

tveksamt positiva (7/22) eller positiva (11/22) till att utveckla digital kommunikation. 

Det är en spännande tid framöver, men det finns vissa förutsättningar som måste 

uppfyllas för att digital spridning av information och administrering kan genomföras.  

 

 



6.1  Sekretess, personuppgifter 

Två av de viktigare sakerna man måste tänka på när man jobbar med barn och 

ungdomar är sekretess och personuppgifter. Det är positivt att det så tydligt 

framkommer i enkätsvaren att förskolans personal jobbar dagligen med dessa två 

saker i åtanke. En av de främsta anledningarna till att respondenterna ställde sig 

negativt till digital förmedling av denna typ var just av detta skäl. En respondent 

svarade att de visst kunde tänka sig att publicera mer information till föräldrar och att 

arbete pågick för att bygga en sida med bank-ID inloggning. Något man bör betänka i 

detta fall är att bilder och text på denna “säkra” plattform kan kopieras, om det så är i 

välvillig eller annan orsak. Om man till exempel utvecklar systemet för att kunna 

publicera bilder på barnen så kan en förälder med fullständigt tillträde tycka att en fin 

bild på deras barn visst kan publiceras på deras egna facebooksida för vänner och 

bekanta men tänker inte på att de andra barnen på bildens föräldrar är av annan 

uppfattning. 

Ett bättre sätt kan vara att man tänker på vad man publicerar. Det kanske inte 

behövs bilder eller namn på barnen för att beskriva en verklighet och/eller pedagogik. 

Hur man än väljer att bemöta problemet så bör man givetvis ha en överenskommelse 

med föräldrarna till barnen i verksamheten.  

6.2  Övergripande kommunstruktur 

I enkäten beskrev några förskolor i Göteborg att de använder sig av Hjärntorget [9].  

Det krävs mycket planering och resurser från kommunen för att ett sådant här projekt 

ska kunna realiseras. Men det man får ut är en bred plattform där man med inarbetade 

säkerhetsrutiner och färdiga mallar ges möjlighet att behandla allt från meddelanden 

till betygsinformation och skolk i senare skolår. Det resulterar i en informationsbank 

med olika behörighetsnivåer som hjälper eleven att få en så bra skolgång som detta 

verktyg kan erbjuda. Det blir även lättare att bygga systemet som man vill och 

integrera administrativa system som t.ex. sjukanmälan, barnets schema osv. 

Vi kommer med all säkerhet se flera sådana här goda exempel på centralstyrda 

nätverk. Det finns ett flertal punkter som kan bidra till detta: 

 

 Förskolepedagoger eller annan personal som ska operera i systemet kan känna 

en trygghet i ett större centraliserat system. 

 En enighet i hela kommunen underlättar eventuella flyttar av personal eller 

elever mellan skolor/förskolor i och med att det administrativa arbetet har 

samma grund. 

 Trygghetsrutiner och säkerhet kan administreras och utarbetas i stor skala. 

 

I de kommuner där resurser inte prioriteras till större centralsystem av denna typ så har 

enskilda förskolor möjligheten att själv skapa sina egna kanaler för att kommunicera 

sina budskap. Andelen förskolor med egna hemsidor (en kort informationsspalt på 

kommunens hemsida frånräknat) är överrepresenterat vid friskolor, om detta fenomen 



beror på direktiv från kommunens sida eller att föräldrar är mer medverkande i 

organisationen i friskolor framkommer inte i undersökningen. 

6.3  Redan utvecklade kanaler 

Idag finns det utmärkta informationskanaler som redan är utvecklade, vilka på sina 

sätt lämpar sig olika bra för att täcka diverse problembilder. Här diskuteras de två idag 

största sociala medierna där förskolan finns representerad. Det framkommer fördelar 

och nackdelar, förutsättningar och kunskapskrav. 

 

6.3.1  Facebook 

I Facebooks fall är det den tydliga integrationen i samhället som är styrkan. Man 

behöver inte lära sig något nytt för att hänga med och följa sitt/sina barns förskola, det 

kan räcka med att “gilla” (ett sätt att prenumerera på kanaler på Facebook) och sen 

följer man automatiskt händelser som dyker upp i det dagliga flödet av uppdateringar. 

Det är märkbart att olika förskolor tänker annorlunda när det gäller vad som 

“allmänheten” ska ha tillgång till. Vissa väljer att inte visa någonting förutom 

möjligtvis en kontaktadress om man inte är med i deras forum medans andra gärna 

delar med sig av all information direkt vid första besöket. Ett tredje alternativ är att 

endast bjuda in de som ska kunna ta del av informationen i en privat grupp. För den 

som inte är inbjuden, syns inte gruppen alls medan de två första alternativen är 

sökbara genom Facebooks egna sökverktyg för grupper och personer. 

De olika alternativen har alla sina styrkor och svagheter. Total osynlig grupp 

gör till exempel att man kan publicera mer specifik information och lägga upp bilder 

på barnen utan att fel personer kommer över dem, frånsett kopieringsproblematiken 

som diskuterades i sekretess-delen. Nackdelen med total osynlig grupp gör att den 

nyfikna föräldern som letar information om olika förskolor blir utelämnad. En mer 

öppen sida kräver att personen som publicerar ett inlägg överväger integritetsfrågor 

noggrant men erbjuder även en bredare informationskanal för de föräldrar som vill ha 

djupare kunskap om hur förskolan bedriver sin verksamhet. 

6.3.2  Twitter 

Det kan hända att ett liknande fenomen som hände Twitter själv även kan hända 

förskole-twittrare. En lite långsammare ökning i början som sedan växer exponentiellt 

när det blir uppmärksammat och får mer publicitet. 

Styrkan med Twitter ligger delvis i begränsningen på teckenlängd. Många som 

förkastar Twitter som något oanvändbart och konceptuellt obegripligt lägger för stor 

vikt vid ordet blogg, en micro-blogg kan liknas mer vid en IRC-chat[19] än en 

personlig blogg. Det är ett ypperligt redskap för informationsspridning, delvis på 

grund av begreppet “Retweet” eller RT som det även förkortas. Det är en viktig del av 

Twitter som tillåter användaren att publicera vidare det personen får i sitt nätverk av 

följare till alla de som följer honom/henne, på detta vis sprids information med en 

otrolig fart. Begrepp som får stor spridning och på så vis nämns av många kallas för 



“trender”. Alla dessa tekniska begrepp är inte nödvändiga att kunna för att använda sig 

av Twitter, men de skrämmer nog de användare som känner att de ogärna lägger ner 

den tiden på att lära sig de nya sätt att kommunicera på internet. Men det finns även de 

som bara använder Twitter för att samla in information, till exempel ett flöde med 

information från deras barns förskola. Fördelen med att det är så lätt att använda 

förskolans privata flöde som till exempel ett instick på sidan av deras hemsida kan i 

sig bidra till att sidan känns kontinuerligt uppdaterad och levande. Motsatsen är en 

hemsida som ser ut att vara skapad på 1900-talet med inaktuella e-mailadresser etc. 

kan indikera till besökaren att förskolan inte hänger med i utvecklingen eller inte bryr 

sig speciellt mycket om aktuell information. 

Det är enkelheten, integrationsmöjligheterna och begränsningen i 140 tecken 

som gör Twitter till ett bra verktyg för förskolor. Att författaren tvingas fatta sig kort 

tar bort prestationen att meddelandet behöver tyngd för att publiceras. En kort paus vid 

fikat på utflykten kan räcka för att nå ut med ett tweet om vad som händer. 

6.4  Förutsättningar 

Många av de responderande i enkätundersökningen som ställde sig negativa till digital 

informationsspridning angav som anledning att de själva inte har nog intresse för att 

lära sig allt nytt, det framkom att de oftast var de som inte heller använde sociala 

medier för att ta kontakt med sina bekanta på fritiden. Jag är medveten om att detta, 

även om det finns undantag, är en generationsfråga, och jag är övertygad om att denna 

barriär kommer suddas ut med tiden men ny teknik kommer kontinuerligt att komma. 

En trygghet för de som känner sig osäkra kan vara direktiv från kommunen att 

luta sig mot och det genomlyser i enkäten att de ser olika ut i kommuner runt om i 

landet, vissa satsar på IT medans andra har en lägre profil inom detta område. 

6.5  Metoddiskussion 

För att komma fram till ett beskrivande och rättvist resultat på tidigare 

problembeskrivning funderades det på vilken metod som skulle vara bäst lämpad för 

just denna rapport. Här följer en övervägning av ett urval som kunde vara passande i 

detta fall. 

 

 Litteraturstudie 

 Fallstudie 

 Enkäter 

 Intervjuer 

 

6.5.1  Litteraturstudie 

Ett av de vanligaste sätten att utföra en studie om det finns mycket skrivet i ämnet är 

litteraturstudier. Rapporter, vetenskapliga artiklar, dokument och böcker blir då 

underlag för att med forskarens specifika problembeskrivning utvidga och bredda 

förståelsen inom ämnet. 



Det har skrivits många artiklar i ämnet IT och skolan men i de flesta fallen har 

författaren en pedagogisk utbildning och således en sådan betraktningsvinkel på 

tänkbara problem och analyser. Få författare har diskuterat IT som ett sätt att 

kommunicera från skol- förskolmiljö till omvärlden utan fokus ligger oftast inom 

skolan och lärandet. 

En litteraturstudie kräver mycket sökande efter tidigare forskning i ämnet innan 

det kan sägas att en helhetsbild av nuvarande information är täckt. Detta har gjorts 

avsevärt mycket lättare eftersom man idag kan söka i stora digitaliserade databaser. 

Man bör ta i beaktning att även om rapporter skall skrivas objektivt så kan 

författaren ha en nyanserad bild av vad som är verkligheten. Något man bör tänka på 

när man läser litteraturstudier. Detta problem försvinner eller förminskas åtminstone 

om studiens omfattning ökar. 

Ämnet som denna studie täcker är av relativt ny karaktär och en nackdel som en 

litteraturstudie kan visa är att det uppstår “faktafel” eftersom data i tidigare 

undersökningar har några år på nacken och i dagsläget inte är relevanta och riktiga. 

Det som var sanning för fem år sedan kan men behöver inte vara sanning idag. 

Fördelar med en litteraturstudie blir att man kan få fram en större och mer 

nyanserad bild av verkligheten genom att referera till material i tidigare studier. En 

annan fördel är att resultat från tidigare metodval som exempelvis enkäter eller 

fallstudier med fördel kan refereras till och användas i egen litteraturstudie. 

6.5.2  Enkäter 

För att skapa en vidare statistisk bild av hur verkligheten ser ut så använder man med 

fördel en enkätundersökning. Stukát (2005) skriver följande: 

  

När man vill nå fler människor än vad som är möjligt vid intervjuer eller 

observationer kan användandet av frågeformulär vara den relevanta 

metoden. 

 

Frågorna kan antingen vara graderbara frågor med till exempel kryssrutor alternativt 

en skallinje eller så kan de forumleras som frågor med öppna svar där respondenten 

ges möjlighet att forumlera egna svar och funderingar [20]. 

Fördelen med svar som kan graderas är att det tydligt kan påvisas trender med till 

exempel diagram, svaren blir inte på något sätt tvetydliga. Medans styrkan i öppna 

frågor istället kan bli en mer personlig respondering. 

6.5.3  Fallstudie 

För att få en djupare förståelse för det man undersöker så kan en fallstudie användas. 

Fallstudien utförs empiriskt det vill säga en undersökning av en erfarenhet, något man 

tagit till sig och lärt sig från verkligheten [21]. 

 

För att bedriva en fallstudie så skulle jag på djupet ha undersökt en förskola. Den ska 

innefatta observationer, intervjuer, brev, bilder för att kunna skaffa sig en helhetsbild 

av verksamheten. Jag valde istället att utföra en lite lättare variant, en undersökning av 



vissa fall direkt på internet och utan diskussioner med personerna bakom sidorna och 

kan därför inte kalla de undersökningarna fallstudier utan använder istället 

benämningen “exempelfall”. 

6.5.4  Intervjuer 

Det finns många sätt att föra en intervju men det brukar delas in i två huvudfack. 

Strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid en strukturerad intervju förbereder sig 

personen som skall föra intervjun med noggrant nedskrivna frågor i förväg, en fördel 

om man intervjuar flera personer för att jämföra resultat. En personlig vinkling kan 

föras in i intervjun med hjälp av en ”övriga kommentarer”-fråga. 

En ostrukturerad intervju förs mer som en diskussion med den intervjuade. Intervjun 

blir öppnare men även svårare att samla statistik ifrån. 

Intervjustudie var något som avvägdes men jag valde istället på grund av 

tidsbrist att lägga in en del frågor i enkäten som hade mer kvalitativ art. 

 

7  Slutsatser 

Som avslutning tas de frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen upp: 

  

Hur ser arbetet med datorer som informativt verktyg ut i förskolan idag? 

Det är standard att en hemsida finns för varje förskola men den används inte så 

mycket utan fungerar mer som en statisk informationssida. Undantag har framkommit 

av undersökningen fler och fler förskolor hittar nyttan med sociala medier eller annan 

tvåvägskommunikation. 

 

Vilka attityder har förskolepedagoger till ny teknik och datorer? 

En övervägande majoritet ställde sig positiva till att kommunicera digitalt. Även om 

ibland den personliga ambitionsnivån och kunnandet inte var så högt så erkändes 

nyttan och flera skrev att de tyckte att det var kul att ämnet togs upp. 

 

Finns det sätt att överkomma eventuella teknikbarriärer och få pedagogerna att 

förstå nyttan med och uppskatta tekniken som ett användbart verktyg. 

Det har framkommit att det finns personer som av eget intresse efter att ha blivit 

godkända av föräldrar och chefer kunnat sätta upp kommunikationskanaler för 

verksamheten i det digitala mediet. Detta talar för hur enkelt det kan vara och jag har i 

rapporten även visa på några goda fall. Dessa eldsjälar finns kanske inte på alla 

avdelningar runt om i Sverige så därför blir riktlinjer och analyser en viktig del för att 

förklara och förenkla. Förhoppningsvis har denna rapport hjälpt till med just detta. 

 

 



7.1  Förslag till fortsatt forskning 

Det fanns i början av projektet ambitioner att utveckla en mobiltelefon-applikation 

som via en förskolas hemsida kunde skicka information som till exempel schema eller 

påminnelser men efter en diskussion med handledare så förstod jag att detta inte skulle 

hinnas med under projektets gång. En utveckling av en sådan plattform på både server 

och klient-sida skulle vara både intressant och användbart. 
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Bilaga 1 - E-post till förskolorna 

 
Hej mitt namn är Johan Magnusson och jag studerar sista året datavetenskap på 

högskolan i Gävle.  

Jag skriver just nu examensarbete om hur IT kan underlätta det administrativa arbetet 

på förskolan samt informationen till föräldrar. 

Jag har en kort enkät som jag hoppas att du vill svara på. Följ länken här under till 

undersökningen, det tar bara någon minut men hjälper mig mycket. 

 

Om du har eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att maila. 

Med vänliga hälsningar Johan Magnusson. 

 



Bilaga 2 - Enkät 

 

En undersökning om informationsteknik på förskolan 

 

1. Har er förskola en hemsida? 

 Ja 

 Nej 

 

2. Om du svarade ja på fråga 1, kommunicerar ni med läsarna på hemsidan och i så 

fall hur? 

(tex blogg, gästbok, twitter-feed etc) Skriv också gärna adressen till din sida. 

 

3. Har ni någon extern kommunikationskanal (förutom eventuell hemsida) som är 

knuten till verksamheten? 

(Facebook-sida, twitter etc) 

 

4. Om föräldrarna skulle önska mer beskrivning av er verksamhet på Internet, skulle ni 

överväga detta? 

till exempel en blogg eller en facebooksida 

 Ja 

 Nej 

 

5. Förklara kort varför du svarade som du gjorde på fråga 4 

 

 

6. Ser du några negativa sidor med kommunikation över Internet när det handlar om 

förskolan? 

 

 

7. Ser du några positiva sidor? 

 

 

8. Hur kommunicerar ni med föräldrarna idag? 

(papperslappar, telefon, e-mail, hemsida etc.) 

 

 

9. Om ni skulle bli erbjudna ett lättadministrerat verktyg för att nå ut med information 

om er verksamhet till föräldrar via mail eller t.ex. en schema-applikation för 

smartphones, skulle ni överväga att prova? 

Vilka kriterier bör uppfyllas för att detta ska kunna genomföras? 

 

 



10. Några egna tankar om detta ämne..? 

 

 

 

11. Kön 

 Man 

 Kvinna 

 

 

12. Ålder 

 -29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60- 

 

 

13. Hur kommunicerar du privat med hjälp av datorn? 

 Facebook 

 Twitter 

 Personlig blogg 

 Flickr 

 MySpace 

 e-mail 

 Instant messaging (MSN, ICQ etc.) 

 Skype 

 Övrigt:  

 

 

14. Hur mycket tid spenderar du vid datorn privat? 

 Dagligen 

 Någon dag i veckan 

 Högst en dag i veckan 

 Mer sällan än så 

 

 

15. Hur mycket av denna tid spenderar du varje vecka på sociala 

medier?(timmar/vecka) 

 

 

16. Mailadress till förskolan 

      kommer bara ses av mig för validering 

 



Bilaga 3 - Diagram, skolverket 

Diagram från Skolverkets undersökning till regeringen [8] 
 

 

 
Figur 6. Andel (%) skolor som använder IT till administrativa uppgifter 

 

 

 
Figur 7. Andel (%) förskolepersonal/lärare som använder IT för att kommunicera med vårdnadshavare, 

fördelat på huvudman 


