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Syftet med studien är att undersöka förskollärares användning av blogg som verktyg för 

pedagogisk dokumentation samt föräldrarnas delaktighet i bloggen. Studien belyser 

samverkan mellan förskolan och hemmet och om blogg bidrar till en större inblick för 

föräldrarna i den pedagogiska verksamheten. I den senaste läroplanen har det tillkommit 

en punkt om uppföljning, utvärdering och utveckling, vilket verkar vara ett mål i 

läroplanen som skapar osäkerhet bland yrkeskåren hur de ska utföras. Därför ansåg vi 

att pedagogisk dokumentation skulle vara intressant att undersöka. För att undersöka 

dokumentation ur ett aktuellt perspektiv uppkom blogg som verktyg.  

 

Studien är kvalitativ och intervjuer har genomförts, samt urklipp ur förskolebloggar.  

Två förskollärare och åtta föräldrar har intervjuats vid två olika kommunala förskolor i 

en kommun i Skaraborg. Förskolorna bedriver varsin blogg.  

 

Resultatet visade på att blogg är ett verktyg som bidrar till att föräldrarna får en större 

inblick i förskolans pedagogiska verksamhet. Blogg kan vara ett verktyg för 

förskollärarna att följa, dokumentera, utvärdera och utveckla den pedagogiska 

verksamheten. Resultatet visade på att förskollärarna och föräldrarna ansåg att bloggen 

bidrog till mer muntlig kommunikation kring vad som sker i verksamheten.  

 

I diskussionen diskuteras först studiens metod och hur intervjuer som metod påverkat 

studiens resultat. Vi diskuterar även trovärdigheten i studien och hur analysarbetet gett 

en ökad förståelse för bloggverktyget. Därefter diskuteras resultatet i relation till 

studiens litteratur och egna erfarenheter och tankar. Vi diskuterar hur blogg som verktyg 

kan ingå i förskolans arbetssätt och bidra till att föräldrarna blir delaktiga i den 

pedagogiska verksamheten. 
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The purpose of this study is to examine preschool teachers’ use of blogging as a tool for 

pedagogical documentation and the parents’ participation in the blog. The study 

examines the interaction between the preschool and the children’s homes as well as if 

the use of a blog contributes to a greater insight for parents in the pedagogical activities. 

In the latest curriculum, there have been a point of monitoring, evaluation and 

development, which seems to be a goal in the curriculum that creates uncertainty among 

the profession, how to configure them. Therefore, we felt that pedagogical 

documentation would be interesting to investigate. To examine documentation from a 

current perspective arose blog as a tool. 

 

The study is qualitative and interviews were conducted, as well as snippets of preschool 

blogs. Two preschool teachers and eight parents were interviewed at two separate 

municipal preschools in a municipality in Skaraborg. Both preschools conduct their own 

blogs. 

 

The result showed that a blog is a tool that contributes the parents a greater insight into 

the preschools pedagogical activities. The blog can be a tool for the preschool teachers 

to follow, document, evaluate and evolve their pedagogical operation. The results also 

showed that both the teachers and the parents felt that the blog contributed to more 

verbal communication about what is happening in the preschool. 

 

In the discussion, the study's methods are discussed and how interview as a method has 

affected the result of the study. We also debate the study's credibility and how analyzing 

the interview has provided a greater understanding of the blog as a tool. Then the results 

are discussed in parity to the literature of the study and our own reflections and 

expreriences. We also discuss how the use of blogs can be integrated in the preschools 

approaches and contribute to make parents more involved in the pedagogical activites. 
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DEL 1 BAKGRUND 
Inledningsvis redogörs för valt undersökningsområde med studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter presenteras genomförd litteraturgenomgång och 

avslutningsvis redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

1.1 Inledning 
Pedagogisk dokumentation är ett ständigt aktuellt ämne i förskolan. Förskollärare 

arbetar på olika sätt med att bedriva pedagogisk dokumentation. Svenning (2011) 

beskriver att dokumentation i förskolan bygger på att försöka synliggöra det som sker i 

verksamheten, samt människorna som deltar i dokumentationen. Wehner-Godée (2010) 

och Svenning (2011) anser båda att dokumentation måste kommuniceras i ett 

pedagogiskt sammanhang för att det ska ses som pedagogisk dokumentation, vilket 

begreppet pedagogisk dokumentation utgår ifrån i studien.  

 

Arbetssättet med pedagogisk dokumentation framstår som betydelsefullt i den nya 

läroplanen (reviderad 2010) för förskolan. Fennefoss och Jansen (2009) menar att det 

inte nämns något om dokumentation i Lpfö98 medan i den senaste läroplanen har det 

tillkommit en punkt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Här betonas att 

förskollärarna ska dokumentera verksamheten och främst det pedagogiska arbetet, 

eftersom verksamheten ständigt ska utvecklas och anpassas utifrån varje barns behov. I 

den reviderade läroplanen för förskolan står även att ”Förskolans kvalitet ska 

kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För 

att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” (Lpfö98, rev.2010, s.14). I 

den reviderade läroplanen för förskolan formuleras tydligt att pedagogisk 

dokumentation ska utföras i förskolan, men inte specifikt hur, vilket skapar osäkerhet 

bland yrkeskåren. Skolinspektionen (2011) har gjort en undersökning hos några 

förskolor i Sverige gällande förskolans pedagogiska uppdrag, så som de formulerats i 

läroplanen. Det framkom att pedagogerna behöver utveckla sitt arbete med 

dokumentation och utvärdering av barnens lärande och utveckling, samt verksamheten i 

relation till läroplanens mål. Det råder som nämnts ovan en stor osäkerhet hos många 

pedagoger om hur de ska följa och dokumentera barns utveckling (Skolinspektionen, 

2011). Enligt Skolinspektionen (2011) har vissa förskollärare dessutom slutat att 

dokumentera för att de tror att dokumentationen ska leda till bedömningar av barnens 

kunskaper, vilket inte ska förekomma i förskolan.  

 

Det finns dock fler möjligheter än någonsin tidigare i förskolan att utifrån 

dokumentation reflektera över vad som bör utvecklas i den egna pedagogiska 

verksamheten, vilket även inbegriper barns utveckling och lärande. Numera använder 

pedagoger allt som oftast, digitalkameror både för still- och rörliga bilder jämfört med 
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enbart för några år sedan (Wehner-Godée, 2010). Förskolan får samtidigt mer tillgång 

till IT-verktyg desto mer som dessa utvecklas i samhället. IT-verktygen kan stödja 

arbetet med bland annat pedagogisk dokumentation i förskolan, eftersom digitalkameror 

och surfplattor gör det lättare för förskollärarna att dokumentera verksamheten och 

diskutera situationen eller aktiviteten med övrig personal, föräldrar och barn (Wehner-

Godée, 2010). 

 

I den pedagogiska debatten har sociala medier uppmärksammats allt mer flitigt. I 

tidningen Lärarnas tidning skriver Arevik (2012) om sitt besök på Korparborgens 

förskola i Karlshamns kommun som arbetar med pedagogisk dokumentation med stöd 

av sociala medier. Sociala medier är, enligt Carlsson (2010), de olika möjligheter för 

människor att agera som sociala varelser på internet. Något som är gemensamt för 

sociala medier (t.ex. sociala nätverk och blogg) är att medlemmar uppmuntras till att 

aktivt delta och skapa egna kontaktnät. Pedagogerna på Korparborgens förskola anser 

att samtliga pedagoger i förskolan måste dokumentera det pedagogiska arbetet, men 

även inkludera föräldrarna i verksamheten. De har valt att använda sig av det sociala 

nätverket facebook för att nå ut med sin dokumentation till föräldrarna. Carlsson (2010) 

beskriver facebook som en mötesplats där människor över hela världen kan umgås via 

nätet. Pedagogerna ville pröva nya arbetssätt att arbeta med pedagogisk dokumentation, 

eftersom de efter en inspirationsföreläsning kring sociala medier fick nya tankar och 

idéer kring arbetet med pedagogisk dokumentation och samverkan med föräldrarna. De 

valde då facebook, eftersom pedagogerna visste att samtliga föräldrar använde sig av 

det sociala mediet. Arevik (2012) påstår att arbetssättet med sociala medier är både 

personalen och föräldrarna nöjda med, särskilt då föräldrarna fick större inblick i 

förskollärarnas pedagogiska arbete. Föräldrarna märkte omgående att förskolan inte 

innebär barnpassning, som flera tycktes tro om förskolans verksamhet, innan de 

använde sig av sociala medier. Efter en tid förstod föräldrarna som deltog på förskolans 

facebookgrupp, att deras barn ingår i en pedagogisk verksamhet som är skapande och 

utvecklande för deras barn, och ger möjligheter till utmaningar och lärande, förutom 

barns lek. Utifrån sociala medier vill vi undersöka blogg som verktyg för pedagogisk 

dokumentation. Blogg som verktyg har vi förstått är ett relativt outforskat område inom 

pedagogik. Det är därför relevant att undersöka hur pedagogisk dokumentation bedrivs 

med stöd av olika verktyg, särskilt i en tid då sociala medier blir allt mer avgörande för 

hur pedagoger förmedlar sitt pedagogiska arbete och verksamheten till föräldrarna. 

 

Findahl (2013) har gjort en statistikundersökning kring internetanvändningen bland 

svenska befolkningen. Han hävdar att internetanvändningen fortsätter att öka. Det som 

främst bidragit till ökningen är människors användning av surfplatta (en handdator med 

pekskärm och möjlighet till uppkoppling på nätet) och smartmobiler (mobiler med 

tillgång till internet), eftersom sådana verktyg gjort det lättillgängligt för människor att 

kommunicera genom internet. Den digitala klyftan mellan rika och fattiga, mellan hög- 

och lågutbildade är idag nästan obefintlig. Findahl påstår att 90 % av befolkningen i 

åldrarna 12-45 år använder smartmobil och tre av fyra använder den dagligen. 89 % av 

befolkningen över 18 år har tillgång till internet i hemmet. Sociala nätverk är ett av de 

populäraste användningsområdena på internet och allt fler besöker dem. Utifrån detta 

kan vi förstå att alltfler människor deltar i olika sammanhang där sådana verktyg 
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används. Vi vill därför undersöka hur blogg som socialt medium på internet fungerar 

som arbetssätt för förskollärarna att erbjuda föräldrarna en inblick och samtidigt 

delaktighet i den pedagogiska verksamheten. Eftersom internet ökar och en stor andel 

av befolkningen har tillgång till nätet, anser vi att blogg som kommunikationsverktyg 

kan vara intressant att undersöka i en pedagogisk verksamhet.  

 

För att förstå vad som ännu inte undersökts kring ämnet pedagogisk dokumentation som 

uppsatstema valdes i det inledande arbetet att först söka efter liknande arbeten för att 

förstå vad som redan författats i tidigare examensarbeten. På så vis avsåg vi att skapa en 

inriktning för vilka frågor som kan vara relevanta att skapa kunskap om, men samtidigt 

förstå dessa teman i relation till den tidigare forskning som finns tillgänglig (se 1.3 

Litteraturgenomgång nedan).  Vi fann främst två uppsatsarbeten bland många andra som 

ledande för vår nyfikenhet. Johansson och Roos (2010) och Von Kursell och Wiberg 

(2008) har i sina examensarbeten undersökt föräldrars insyn i sina barns lärande på 

förskolan. I båda uppsatserna hävdar författarna att det skulle vara intressant att mer 

ingående undersöka föräldrarnas åsikter om hur de själva anser att de får möjlighet att ta 

del av deras barns lärande och utveckling. De fastslår olika sätt som den pedagogiska 

dokumentationen kommuniceras till föräldrarna och på så vis också har betydelse för 

förskollärares arbete. En möjlig inriktning för vårt uppsatsarbete framkom genom att 

undersöka hur pedagogisk dokumentation förmedlas till föräldrarna i förskolan med 

stöd av läroplanen som betonar att: ”förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna 

möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen 

konkretiseras i den pedagogiska planeringen” (Lpfö98, rev.2010, s.13). Vi vill 

undersöka om föräldrarna får en inblick och blir delaktiga i förskolans pedagogiska 

verksamhet för att kunna erbjudas inflytande. Sociala medier och samverkan blev 

genom vår sökning i tidigare examensarbeten och i den pedagogiska debatten en 

intressant aspekt av pedagogisk dokumentation och som vi avser undersöka genom 

bloggverktyg för pedagoger att introducera i syfte att nå föräldrarna med sin 

pedagogiska verksamhet.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares användning av blogg som verktyg för 

pedagogisk dokumentation och föräldrarnas delaktighet i bloggen. 

1. Vad är förskollärarnas syfte med blogg som verktyg i den pedagogiska 

verksamheten? 

2. Hur upplever föräldrarna den pedagogiska verksamheten genom att läsa 

och kommunicera i förskolans blogg? 

3. Hur kan blogg bidra till samverkan och kommunikation mellan föräldrar 

och förskollärare? 
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1.3 Litteraturgenomgång 
I denna del redogörs för tidigare forskning och annan relevant litteratur om uppsatsens 

tema under rubrikerna, blogg som verktyg för pedagogisk dokumentation, pedagogisk 

dokumentation i förskolans verksamhet och samverkan mellan förskola och hem. 

Uppdelningen av rubriker har gjorts för att underlätta för läsarens förståelse i studiens 

centrala delar. I underlaget förekommer både vetenskapliga artiklar, pedagogisk 

metodlitteratur och webblänkar som kompletterar den litteratur som presenterades 

inledningsvis genom styrdokument och liknande litteratur. Samtlig litteratur avser att 

öka kunskapen inom ramen för uppsatstemat. Källorna framkom genom egna sökningar 

i databaser så som WorldCat Local, ERIC och över internet dvs. Google scholar med 

ord som redovisas som nyckelord i uppsatsens resumé ovan. 

 

1.3.1 Blogg som verktyg för pedagogisk dokumentation 

Åkerlund (2008) beskriver blogg som ett webbaserat publiceringsverktyg. På ett så 

kallat blogghotell möjliggör en kostnadsfri användning för förskolan, vilket möjliggör 

deras användning om intresse och sådana kunskaper finns. I en blogg finns det en 

programvara som hjälper till vid publiceringen av bilder och texter, vilket kan sägas 

vara en skillnad mellan blogg och personlig webbsida som inte har den programvaran. 

För att börja blogga, menar Åkerlund, att pedagogerna inte behöver ha några 

förkunskaper om webbproduktion. Mycket av den kunskap som en gång behövdes vid 

IT-användning har numera överlämnats åt verktyget, i vilket användaren kan göra olika 

val och slippa koda och konstruera hemsidor från grunden. Åkerlund (2008) beskriver 

att om ett arbetslag vill skapa en blogg till sin skola eller förskola finns det på många 

blogghotell, ett programpaket som hjälper användaren att installera och starta sin blogg. 

 

Carlsson (2010) påstår att begreppet blogg kommer ifrån engelskans "weblog" som är 

en webbaserad loggbok. Bloggare kallas de användare av bloggar som väljer att 

publicera innehåll, såsom text och bilder, om sitt eget liv. Samtidigt finns det numera 

också företag och framstående personer som väljer att blogga om hur det är på 

arbetsplatsen eller i syftet att marknadsföra sig själv och sina intressen. Carlsson (2010) 

påstår att bloggar kan ha många användningsområden, till exempel kan bloggen 

användas som en dagbok på nätet och för att dokumentera en specifik händelse, 

exempelvis en aktivitet där barns lärprocesser synliggörs. Greczanik (2007) förklarar 

blogg som används likt ett publiceringssystem på nätet som behöver uppdateras snabbt 

och frekvent genom att läsarna av dennes innehåll förväntar sig nytt innehållsligt 

material så att de kan kommentera inläggen. Bloggen kan sedan i sin tur ge respons på 

publicerade kommentarer från sina läsare. Det kan liknas vid en textbaserad dialog som 

utmynnar i kommunikation. Greczanik (2007) menar att det är ett mycket effektivt och 

okomplicerat sätt att dela information och kommunicera om tankar och skeenden i 

världen, vilket också gjort bloggare till numera kända personer, och att deras aktiva 

arbete influerat andra till att starta sin egen blogg.  
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Även inom den pedagogiska verksamheten har blogg blivit allt mer användbar. 

Greczanik (2007) har bland annat skrivit om bloggens användning i undervisningen. 

Hon framhåller att det är viktigt att lärare vågar vara nytänkande i sitt pedagogiska 

arbete, och helst följa och skapa samhällets och teknikens utveckling för att även öka 

sin kompetens gentemot det moderna nätverkssamhället. Greczanik (2007) anser att 

med hjälp av datorn kan lärare väcka barnens intressen. Många barn och ungdomar har 

hög kompetens inom IT-området jämfört med många vuxna som utmanas i sin 

användning (Findahl, 2013), liksom lärare som i sin användning av sådana verktyg 

måste skapa mening i användningen som knyter an till arbetsuppgifter och liknande. 

Findahl (2013) beskriver att de äldsta i den svenska befolkningen är de som 

huvudsakligen inte använder internet, pågrund av sviktande intresse. Greczanik (2007) 

tycker att alla lärare borde få fortbildning i datateknik och IT för att kunna utveckla sin 

yrkesroll för det nutida samhället, så har också skett inom förskolans verksamhet. 

Greczanik (2007) framhåller flera olika sorters bloggar inom skolan, nämligen 

praktikblogg, klassblogg, portfolioblogg och lärarblogg.  Vi har valt att presentera de 

som är genomförbara och relevanta i förskolans verksamhet. 

 

Praktikblogg är som en slags dagbok på nätet, där bloggaren berättar om vad som 

händer i vardagen. Exempel på en praktikblogg i skolan medför att föräldrarna kan ta 

del av och följa vad barnen gör under dagarna på förskolan. I praktikbloggen är lärare 

och barn/elever skribenter (Greczanik, 2007). 

 

Klassblogg kan liknas som en loggbokskaraktär. Greczanik (2007) menar att det är ett 

lämpligt verktyg för regelbunden informationsförmedling. Kommunikationen mellan 

skola och hemmet kan ske genom bloggen, vilket går smidigt och snabbt enligt 

författaren. Bloggen kan även användas för att publicera fotografier från olika 

tillställningar som sker på förskolan. Skillnaden mellan praktikblogg och klassblogg är 

att i klassblogg är endast elever/barn skribenter. 

 

Portfolioblogg är ett verktyg där barnen och föräldrarna ska få möjlighet att följa 

barnets lärprocess under en längre period, eller inom ett tema som genomförts i 

undervisningen. I bloggen kan det publiceras skriftliga produkter, fotografier, ljudfiler, 

webbsidor, grafiska alster och videofilmer. Greczanik (2007) menar att när barnens 

alster fylls på kan det synliggöra barnens lärprocess. Det ger en spännande plattform för 

dokumentation, reflektion och utvärdering. På så vis är portfoliobloggen annorlunda de 

två ovanstående bloggarna eftersom den är mer inriktad på varje enskilt barn och dess 

lärprocess. Även Åkerlund (2008) menar att blogg kan utgöra en lämplig portfolio för 

barn, eftersom det finns möjlighet att lösenordsskydda portfoliobloggen så enbart 

förskollärarna och föräldrarna kan ta del av den individuella dokumentationen av barnet. 

 

Den vanligaste bloggen är lärarbloggen, menar Greczanik. Den fungerar som 

kommunikation mellan lärare, barn och föräldrar. Här kan information kring 

verksamheten och inbjudningar till föräldramöte eller tillställningar publiceras. 

Greczanik (2007) beskriver att bloggarna kan lösenordsskyddas så den bara blir 

tillgänglig för personal, barn och föräldrar eller de som önskas läsa bloggen.  
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Parnell och Bartlett (2012) anser att det numera är relativt enkelt och mindre 

tidskrävande att dokumentera i förskolan när allt fler använder smartmobiler, eftersom 

det omgående är möjligt att publicera bilderna och texterna i en blogg. De beskriver att 

den senaste tekniken underlättar för förskollärare att publicera pedagogisk 

dokumentation på nätet om exempelvis smartmobiler och surfplattor användes i det 

pedagogiska arbetet. En fördel skulle vara att det tydligt går att tydliggöra barnens 

lärprocess om förskollärarna kontinuerligt dokumenterar barnen. Parnell och Bartlett 

(2012) påstår att när dokumentation publiceras på en blogg som barnens föräldrar har 

tillgång till kan föräldrarna och barnen sitta hemma och tillsammans diskutera olika 

aktiviteter. Frågor från föräldrarna kring förskolans verksamhet kan då uppstå och 

barnen erbjuds att, på en djupare nivå, tänka kring vad de gjort under dagen, och kanske 

formulera vad de lärt sig när de besvarar föräldrarnas frågor. Dokumentation har många 

viktiga egenskaper då det är en process för att observera barns utveckling och lärande. 

En del i processen handlar om att samla uppgifter kring varje barn exempelvis genom 

bilder, citat och ljudinspelningar, att ställa frågor till barnen och att ha en dialog med 

kollegor, barn och föräldrar kring barnens lärprocess. Detta hjälper förskollärarna att 

förstå barnens utveckling och hur de senare kan utmana barnen i deras lärande och 

utveckling (Parnell & Bartlett, 2012). Parnell och Bartlett (2012) anser att den 

dokumentation som förskollärare kan göra med mobila enheter har potential att kunna 

förändra arbetssätt genom att möta och utmana barnen i förskolan. 

 

1.3.2 Pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet 

Lenz Taguchi (2000) hävdar att dokumentation har fått en allt större roll i förskolans 

verksamhet under slutet av 1900-talet, samtidigt som dokumentation används mer än 

någonsin i den svenska förskolan. Hon anser att detta beror på svenska förskolans 

influenser från Reggio Emilias förskoleverksamhet och pedagogiska arbete. 

 

Wehner-Godée (2010) och Lenz Taguchi (2012) beskriver flera verktyg och arbetssätt 

att utföra dokumentation. Både analoga och digitala verktyg kan användas för 

dokumentation, exempelvis anteckningsblock och penna, protokoll, ljudinspelare, 

digitalkamera, videokamera och dator, men även smartmobiler och surfplattor som 

pedagoger bär med sig vid olika tillfällen. Det möjliggör samtidigt för dem ”att fånga 

lärandet” i stunden då det sker aktiviteter värda att dokumentera (Wehner-Godeé, 2010). 

Skolinspektionen (2011) beskriver att förskolor behöver utveckla sitt arbete med att 

dokumentera varje barns utveckling för att de sedan ska kunna utvärdera verksamheten 

och vidareutveckla det pedagogiska arbetet. Om inga pedagogiska dokumentationer 

genomförs blir det svårt för pedagogerna att se vad barnen lärt sig och vad de senare 

behöver utveckla. Skolinspektionen (2011) påstår att de utvärderingar som görs i 

förskolan vanligtvis handlar om att barnen har haft roligt under en aktivitet, alltså något 

som de har genomfört, något minnesvärt. Det handlar inte om lärandet utifrån 

läroplanens strävande mål, utan snarare kopplingen som sker efteråt mellan aktiviteten 

och läroplansmålet, när pedagogerna ser vilka mål som uppstått i aktiviteten. 

Läroplanen för förskolan innehåller inga mål som varje enskilt barn måste ha uppnått 

vid en viss tidpunkt. Skolinspektionen (2011) förtydligar att för att kunna utmana och 

stödja samtliga barn i förskolan behöver pedagoger dokumentera barnens utveckling. 
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Wehner-Godée (2010) kritiserar svenska förskolor som enbart väljer att framhäva 

pedagogisk dokumentation genom att visa barns teckningar, bilder och fotografier på 

barnen och specifika aktiviteter och firanden av traditioner på förskolans utrymmen, 

exempelvis väggar, som ett uttryck för att ”de gör något”. Detta ses som dokumentation 

i studien när dokumentationen inte kommuniceras i ett pedagogiskt sammanhang. 

 

Hedegaard Hansen (2011) anser att pedagogisk dokumentation och utvärdering blivit 

allt mer aktuellt i svenska förskolan de senaste åren, eftersom styrdokumenten 

reviderats och det har tillkommit att förskolan har i uppdrag att dokumentera och 

utvärdera verksamheten. Wehner-Godeé (2010) anser att fotografering är något som är 

en lämplig form av pedagogisk dokumentation för att förskollärare, barn och föräldrar 

sedan ska kunna samlas kring bilderna tillsammans. Lenz Taguchi (2012) skriver att i 

pedagogisk dokumentation har det stor betydelse hur förskollärare använder sig av 

dokumentationsverktyg. Hur de väljer att rikta kameran, vad de skriver ner och vilket 

verktyg de använder sig av kommer ha betydelse för vilken kunskap som produceras i 

den pedagogiska dokumentationen. Wehner-Godée (2010) skriver även hon att 

pedagogerna gör olika val och tolkningar under dokumentationen som kan påverka hur 

den pedagogiska dokumentationen blir. För att dokumentation ska bli pedagogisk måste 

den kommuniceras i ett pedagogiskt sammanhang för att det ska ses som pedagogisk 

dokumentation (Wehner-Godée, 2010 & Svenning, 2011), vilket begreppet pedagogisk 

dokumentation utgår ifrån i studien.  

 

Wehner-Godée (2010) beskriver att förskollärares kultur påverkar hur förskollärare 

dokumenterar den pedagogiska verksamheten. Förskollärare är involverade i kulturen 

och det kan då vara svårt att urskilja vad som bör förändras och utvecklas i 

verksamheten. I praktiken menar Wehner-Godée (2010) att dokumentation sker kring 

vad barnen säger och gör, barnens arbete och hur pedagogerna relaterar till barnen och 

deras arbete. När pedagoger reflekterar över sitt arbete med barnen kan de ändra sitt 

handlingssätt och bli mer medvetna om barnens nyfikenhet, uttrycksätt och sitt eget 

pedagogiska arbetssätt, vilket uttrycks som ett sätt att arbeta praktiskt med pedagogisk 

dokumentation (Wehner-Godée, 2010). 

 

Wehner-Godée (2010) påstår att det är viktigt att förskollärare och lärare får utbildning 

och fortbildning kring IT-verktyg, men förskollärarnas intresse måste också finnas. 

Anledningen till detta är att det inte enbart används digitalkameror vid dokumentation 

utan datorn blir allt vanligare i den pedagogiska verksamheten. Wehner-Godée hävdar 

att datorn skapar fler möjligheter när dokumentationen ska utvärderas än vad som 

möjliggjorts tidigare då denna enkelt kan skickas och förmedlas mer effektivt jämfört 

med för tio år sedan som exempel. Datorns hjälp, menar hon, kan utgöra ett 

arbetsverktyg som utvecklar kommunikation och diskussion med bland annat kollegor, 

barngruppen och deras föräldrar, eftersom datorn bidrar med sociala mötesplatser där 

dokumentationen kan delas och kommuniceras inom olika nätverk av människor för 

olika syften. Det är därmed värdefullt att pedagoger lär sig använda IT-stöd i sin 

pedagogiska dokumentation, förtydligar Wehner-Godée (2010). 
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En del lärare anser att pedagogisk dokumentation är en extra arbetsbörda som tar tid 

från verksamheten, alltså något som måste göras utöver ordinarie arbetsuppgifter 

(Hedegaard Hansen, 2011). Vid de tillfällen som pedagogisk dokumentation beslutas av 

rektor och skolledning (i vissa fall även av kommun och politiker) blir det inte 

meningsfullt för pedagogerna som ska utföra den, eftersom pedagogerna själva inte ser 

syftet och betydelsen med pedagogisk dokumentation. Samtidigt om pedagogerna ser 

pedagogisk dokumentation som meningsfull och integrerad i det pedagogiska arbetet så 

blir också kvaliteten högre på både dokumentationen och de pedagogiska insatserna 

(Hedegaard Hansen, 2011). Wehner-Godée (2010) anser att förskollärare inte alltid 

prioriterar arbetet med den pedagogiska dokumentationen just för att det tar tid, både att 

utföra och sedan bearbeta, men främst analysera materialet. Hedegaard Hansen (2011) 

skriver att det finns ett flertal argument för att det är viktigt att anstränga sig och lägga 

tid på pedagogisk dokumentation. Han menar att pedagogisk dokumentation kan vara 

viktigt för förskolans utveckling oavsett vad de sedan vill använda den till, exempelvis 

för att visa att de som förskollärare lever upp till de politiska och pedagogiska kraven 

som exempelvis står i styrdokumenten (läs, Lpfö98, rev.2010). Lenz Taguchi (2012) 

anser att pedagogisk dokumentation är viktigt att använda och samtidigt förstå syftet, så 

engagemanget i verksamheten ökar.  

 

1.3.3 Samverkan mellan förskola och hem 

Andersson (2004) beskriver skillnaden i betydelsen för samarbete och samverkan. Hon 

menar att samarbete sker när individer arbetar tillsammans och når gemensamt de mål 

och riktlinjer som är desamma för alla parter. Hon förklarar att samtliga parter som 

samarbetar måste på något sätt vinna på att just samarbeta. Det måste självklart finnas 

ett gemensamt intresse för samarbetet och att samtliga genomför aktiviteterna 

tillsammans utan den uppdelning som är vanligt förknippad med samverkan. När det 

gäller samverkan, menar Andersson (2004), att det är ett mer generellt begrepp. I 

samverkan har olika individer samma övergripande mål och verkar i samma riktning, 

men vägen dit kan se olika ut, vanligtvis genom ett uppdelat ansvar. För att samverkan 

ska fungera mellan föräldrar och förskollärare i förskolan måste båda parter ha samma 

övergripande mål. I studien används samverkan, då vi anser att föräldrarna, med hjälp 

av bloggverktyget, kan få en inblick i förskolans övergripande mål och på så sätt kunna 

samverka i liknande riktning som förskollärarna avser att förmedla sitt pedagogiska 

arbete. 

 

Adolfson och Elmfeldt Öhrskog (2008) framhåller att ett barn har flera olika vuxna i sin 

närhet under vardagen. Det är viktigt för barnens utveckling att dessa vuxna har ett 

gemensamt förhållningssätt, alltså samma övergripande regler och normer för att inte 

skapa förvirring hos barnet. För att förhållningssättet till barnet ska överrensstämmas, 

menar Adolfson och Elmfeldt Öhrskog (2008), att dialog bör genomföras mellan vuxna 

i barnens omgivning. Bland annat behöver föräldrar och förskollärare kontinuerligt 

samtala kring barnens utveckling. De menar att det ska finnas möjlighet att diskutera 

förändringar i förhållningssätt, resurser och verksamhet mellan föräldrar och 

förskollärare. Barnen ska möta ett konsekvent förhållningssätt oberoende av miljön eller 

vuxnas sällskap. Jensen och Jensen (2008) menar att syftet med att förskollärare och 
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föräldrar ska samverka är för att öka barnens utbyte av förskolans verksamhet. 

Samverkan ska övergripande ske kring barnens trivsel, utveckling och lärande. 

Förskollärare och föräldrar ska utbyta information om barnens olika vardagsmiljöer, 

alltså förskolan och hemmet. De hävdar att det finns skillnad i förskollärarnas och 

föräldrarnas perspektiv kring barnet. I förskollärarnas perspektiv ingår alla barn på 

förskolan medans i föräldrarnas perspektiv existerar endast deras barn (Jensen & Jensen, 

2008). 

 

Buldu (2010) har gjort ett forskningsprojekt i Förenade Arabemiraten kring pedagogisk 

dokumentation. Det var sex lärare som ingick i undersökningen och ingen av lärarna 

hade tidigare erfarenhet av pedagogisk dokumentation. De fick en introduktion för att 

sedan använda pedagogisk dokumentation som verktyg i verksamheten. Syftet med 

Buldus studie var att undersöka pedagogisk dokumentation som verktyg för utvärdering. 

Buldu gjorde intervjuer med lärarna och de menade att det positiva med pedagogisk 

dokumentation var att de kunde få hjälp av kollegor att utvärdera undervisningen och 

barnens lärande. Lärarna tyckte även att de fick en tydligare medvetenhet om barnens 

lärprocesser och det hjälpte lärarna att besluta hur de skulle stödja barnen vidare i deras 

lärande. Buldus studie visade på att barnen ville bidra med sina åsikter kring det 

dokumenterade och det skapade kommunikation och samspel mellan barnen och deras 

lärande. Lärarna menade också att den pedagogiska dokumentationen bidrog till 

samverkan med hemmet. Dokumentationen hjälpte förskollärarna att visa föräldrarna 

vad deras barn varit med om i verksamheten. I Buldus undersökning ingick även 

föräldrarna som fick svara på frågor kring pedagogisk dokumentation. Föräldrarna 

menade att dokumentationen gav dem möjlighet att utbyta idéer och tankar kring 

verksamheten med förskollärarna. Som slutsats menar Buldu (2010) att om föräldrarna 

får ta del av pedagogisk dokumentation bidrar det till att föräldrarna får tydligare inblick 

i förskolans verksamhet. 

 

Utifrån Anderssons (2004) studie menar hon att föräldrarna berättat att de tycker att 

samverkan med skolan brister. Anderssons studie kring skolan kan kopplas till arbetet i 

förskolan, eftersom det finns likheter kring samverkan mellan skola/förskola och hem. 

Andersson (2004) påstår att om barnet har svårigheter i skolan tycker föräldrarna 

generellt att samverkan fungerar sämre. Dessa föräldrar anser att de inte blir sedda, 

lyssnade på, respekterade och delaktiga.  Hon beskriver också att hon kan se i sin studie 

att samverkan mellan lärare och föräldrar försvåras om de har olika intressen och strävar 

åt olika mål. Hon menar att det föräldrarna anser som viktigast är att relationerna mellan 

deras barn, lärare och kamrater i förskolan. Trivs barnen i skolan fungerar oftast 

samverkan bättre. Om föräldrarna får regelbunden information om skolans verksamhet 

och barnens delaktighet ger det föräldrarna en tydligare insyn i verksamheten, vilket 

Andersson (2004) menar skapar trygghet hos föräldrarna och det underlättar samverkan. 

Även Lundahl och Folke-Fichtelius (2010) menar att det blivit allt viktigare med 

föräldrarnas insyn i verksamheten, utifrån utbildningssystemets krav.  

 

Powell och Wheeden McCauley (2012) presenterar i en artikel förskollärares 

användning av teknik som ett komplement till samverkan och kommunikationen med 

föräldrar och hemmet till barn med särskilda behov. De menar att forskning visar att 

http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AGreta+Powell&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AAbbie+Wheeden+McCauley&qt=hot_author
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samverkan mellan förskola och hem är betydande för småbarns utveckling och lärande. 

Föräldrarna är alltså en central del i barns utveckling. Powell och Wheeden McCauley 

(2012) menar att det är viktigt som förskollärare att undersöka möjligheterna som finns 

för att använda sig av tekniken som verktyg med barn i behov av särskilt stöd. Blogga 

kan vara ett roligt och spännande sätt för förskollärare att kommunicera med familjer 

och utveckla en stark samverkan med hemmet (Powell och Wheeden McCauley, 2012). 

De hävdar att tekniken kan bidra till ett sätt för föräldrarna att vara ännu mer delaktiga i 

sina barns vardag, samt att det kan uppmuntra till att föräldrarna kommunicerar kring 

barnens vistelse på förskolan. Powell och Wheeden McCauley (2012) anser att blogg 

som verktyg kan hjälpa och utveckla kommunikationen mellan förskola och hem. 

Bloggen bidrar till en starkare samverkan med föräldrarna och förbättrar den 

pedagogiska verksamheten för lärare, föräldrar och barn. De menar att föräldrarna har 

en nyckelroll i utvecklingen av barn i behov av särskilt stöd och att förskollärarna måste 

samverka med föräldrarna och hemmet. Vi menar att resultatet av Powells och Wheeden 

McCauleys (2012) studie kan kopplas till alla barn i förskolan. Greczanik (2007) menar 

också att blogg bidrar till starkare samverkan mellan förskola och hem. Hon menar att 

bloggen ger föräldrarna möjlighet att få en inblick i vad som sker i verksamheten, vilket 

föräldrar i de flesta fallen är angelägna om att göra. Hon menar att barnen mår bra av att 

föräldrarna visar engagemang för vad som sker i deras vardag. Föräldrarna kan själva 

delta i bloggen och få möjlighet att tycka till och ge respons på verksamheten och 

barnens arbete. Greczanik (2007) menar också att bloggen kan bidra till en starkare 

sammanhållning. 

 

Forster (2005) har gjort en studie kring användandet av internet vid informations 

spridning om barns/ elevers utveckling och framsteg till föräldrar. Både föräldrarna och 

lärarna i studien tyckte att det var ett bra sätt att använda sig utav internet. Han skriver 

vidare att han tror att det här blir en del av den pedagogiska processen i framtiden som 

gör livet lättare för föräldrar, barn och lärare, vilket det idag har blivit. En nackdel med 

att lägga upp informationen på nätet anser Forster (2005) kan vara att det uteblir 

information under en viss tid eller att det läggs upp information väldigt sporadiskt. 

 

I läroplanen för förskolan står det att ”Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för 

de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är 

tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas 

möjligheter till inflytande” (Lpfö98, rev.2010, s.13). Pedagogerna på förskolan ska 

även, enligt Lpfö98 (rev.2010), ansvara för att föräldrar får delaktighet i planering, 

genomförande och utvärdering av verksamheten. Inom studiens ram ses blogg som 

verktyg, som ett sätt för föräldrar att ges möjlighet till en inblick i förskolans 

verksamhet för att kunna påverka och delta i verksamheten. 

 

 

 

http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AGreta+Powell&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AAbbie+Wheeden+McCauley&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AGreta+Powell&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AAbbie+Wheeden+McCauley&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AGreta+Powell&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AAbbie+Wheeden+McCauley&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AGreta+Powell&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AAbbie+Wheeden+McCauley&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AAbbie+Wheeden+McCauley&qt=hot_author
http://his.worldcat.org.libraryproxy.his.se/search?q=au%3AAbbie+Wheeden+McCauley&qt=hot_author
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1.4 Teoretiska utgångspunkter 
I denna del redogörs för den teoretiska utgångspunkten inför den empiriska studien. 

Studien baseras på sociokulturellt perspektiv, eftersom detta perspektiv på lärande 

behandlar begrepp som kan ge oss en ökad förståelse och fokus på mänskligt samspel 

och de verktyg som mer tydligt undersöks i denna uppsats. Genom studiens nyckelord, 

så som samverkan och blogg som verktyg kan en grund formas utifrån sociokulturellt 

perspektiv. Tre begrepp har hämtats ur sociokulturellt perspektiv, nämligen mediering, 

språk och samspel. Begreppen klargörs i texten efter en kort beskrivning av Vygotskij 

som grundare av det sociokulturella perspektivet.  

 

Grundare för det sociokulturella perspektivet anses vara Lev Semjonovitj Vygotskij som 

föddes år 1896 i Ryssland och dog redan 1934 (Partanen, 2007).  Anledningen till att 

framhålla hans idéer, som grund för vårt arbete, är att han på senare år agerat förebild 

för en mängd pedagoger och forskare som förädlat hans idéer ytterligare, särskilt teorier 

om verktyg, språk och samspel. 

 

1.4.1 Mediering  

Dysthe och Igland (2003) och Partanen (2007) beskriver att Vygotskij använde sig av 

begreppet mediering eller i mer vanligt tal som förmedling. Detta är ett 

samlingsbegrepp för alla de typer av stöd, hjälp, verktyg och redskap som människan 

använder i lärprocesser där aktiviteter och deltagande anses betydelsefullt. Säljö (2000) 

beskriver att människan utvecklar och använder fysiska och intellektuella redskap. 

Centralt i det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling är samspelet mellan 

fysiska och intellektuella redskap. Forssell (2005) beskriver redskapen som Vygotskij 

ansåg att människan behöver använda sig av för att kunna tänka och kommunicera alltså 

de fysiska och psykologiska (intellektuella) redskapen. I studien kommer begreppen 

fysiska och intellektuella redskap att användas, eftersom bloggen som pedagogiskt 

redskap handlar såväl om intellektuella och fysiska verktyg, där yttre och inre processer 

formas hos dem som deltar. I människans vardag används redskapen som resurser. 

Redskapen används ur Vygotskijs lärandeperspektiv för att förstå omvärlden dvs. 

sociala och kulturella former av utveckling (Dysthe & Igland, 2003). Säljö (2000) 

menar att de intellektuella och de fysiska redskapen är tecken på människans 

erfarenheter och att människan använder dessa i sina syften.  

 

1.4.1.1 Fysiska redskap 

Forssell (2005) förklarar de fysiska redskapen som föremål som människan själv 

tillverkat, till exempel papper, penna, dator, bilar och mätinstrument. En tydlig 

utveckling verkar handla om att ju mer tiden fortskrider (historiskt) desto fler fysiska 

redskap finns tillgängliga för människan, samtidigt som andra förlegade verktyg 

uttrycks i ett nytt sammanhang där funktioner och användarmöjligheter förändrats 

utifrån deltagarnas kunskaper. Utifrån ett sådant perspektiv kan digitalkamera, 

smartmobil, dator och surfplatta ses som en blandning av en mängd verktyg som i 
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grunden format möjligheten att blogga. Partanen (2007) menar liksom Forssell att 

omvärlden fullkomligt ”dränker oss” i de fysiska redskapen, vilket är ett uttryck för 

människans kreativitet. Forssell (2005) menar att dessa redskap har en stor betydelse för 

utveckling och lärande utifrån Vygotskijs perspektiv. Hon beskriver skrift och medier 

som ett exempel på redskap som lättare sätt att lagra information och att lära sig. 

Partanen (2007) beskriver att poängen med de fysiska redskapen är att de är till för att 

underlätta för människan. Han använder klockan som ett exempel, med klockans hjälp 

kan vi planera, bestämma träffar på en viss tid och komma i tid till arbetet. För att kunna 

blogga behövs fysiska redskap som människan tillverkat, vilket är relevant för studien. 

 

1.4.1.2 Intellektuella redskap (språk) 

Forssell (2005) beskriver intellektuella redskap som sådant som vi använder oss av för 

att tänka och kommunicera, till exempel siffersystem, alfabetet, klassifikationer och 

former. Det viktigaste intellektuella redskapet ansåg Vygotskij att språket var (Forssell, 

2005; Dysthe & Igland, 2003). Forssell (2005) beskriver att det är genom språket som 

människor utbyter erfarenheter och blir delaktiga i andras perspektiv. Han menade 

också att språket hade flera funktioner, det används för att kommunicera med andra och 

genom att tänka. Kommunikation sker på bloggen mellan förskola och hem, vilket ses 

som centralt i studien. Enligt Forssell (2005) är språket som verktyg det som är 

avgörande för människans utveckling och lärande, språket spelar alltså en nyckelroll i 

Vygotskijs perspektiv kring utveckling. Språket som verktyg är kraftfullt eftersom 

människan kan komma i kontakt med omgivningen och bli delaktig i sociala 

erfarenheter, vilket blogg kan vara ett exempel på. Dysthe och Igland (2003) beskriver 

även på att Vygotskij ansåg att språket och kommunikationen inte endast är till för 

lärande, utan att det är själva grundstommen till att lärande och tänkande 

överhuvudtaget kan ske. Säljö (2000) anser att skriften är central för Sveriges kultur och 

utveckling av samhället. Han anser att skriften haft och har fortfarande ett stort 

inflytande för hela samhället och de sätt som människan utvecklar kunskaper och 

kommunicerar. Han beskriver att det är nödvändigt att kunna läsa och skriva då texter 

finns överallt. Säljö (2000) beskriver skriften som ett medierande redskap i den 

moderna informationsteknologin, där det skapas, används och sprids texter för olika 

syften i olika situationer. Blogg är ett exempel där skrift förekommer som 

kommunikationsverktyg.  

 

1.4.2 Samspel 

Säljö (2000) beskriver sociokulturellt perspektiv som har sin utgångspunkt i samspel 

mellan tanke och handling. Människor föds in i samspel och utveckling med andra 

människor och får erfarenheter från andra människor, oftast helt oavsiktligt, men även 

genom avsiktligt deltagande. Säljö (2000) hävdar att kärnpunkten i sociokulturellt 

perspektiv handlar om att förstå sammanhang mellan kommunikation, tänkande och 

fysiska handlingar, vilka formas ur historiska och kulturella aspekter. Forssell (2005) 

beskriver att det är genom sociala och kulturella erfarenheter som människan i samspel 

med andra utvecklas till tänkande, kännande och kommunicerande individer. Även 
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Dysthe och Igland (2003) påstår att den sociala samverkan var utgångspunkten för 

lärande och utveckling i Vygotskijs perspektiv. Samverkan ansåg Vygotskij inte enbart 

var mellan olika individer utan också fysiska redskap. Dysthe och Igland (2003) hävdar 

att nutida skolan i hög grad använder sig av fysiska redskap för lärande och utveckling, 

till exempel datorer. En blogg kan i detta sammanhang vara ett hjälpmedel för att 

kommunicera och samspela med omvärlden. Människor möter alltså inte omvärlden 

direkt, utan med hjälp av de olika redskapen. Partanen (2007) hävdar att de psykiska 

redskapen, så som språket och tänkandet byggs på sociala dimensioner mellan barnet 

och föräldern eller annan vuxen i barnets närhet, men även mellan individen och 

samhället och kulturen. Föräldrarnas vägledning är avgörande för barnets utveckling. 

Vygotskij menade att föräldrarnas och barnets samspel utvecklas till psykiska redskap 

hos barnet. Partanen (2007) förklarar sociokulturellt perspektiv kring föräldrasamspelet 

med sitt barn genom att det kan vara viktigt för barnet att känna att deras lärande är 

betydelsefullt för sina föräldrar. Barn bör av de vuxna i barnets närhet få känna 

intentionalitet och ömsesidighet i lärandet för att det för barnet ska kännas meningsfullt.  

 

Kommunikation blir i denna studie ett verktyg för samverkan mellan förskola och hem. 

Verktyg är centralt särskilt då bloggen som verktyg integreras i kommunikationen 

mellan människor med olika kunskaper. Vygotskij (1934/1999) beskriver alltid två 

funktioner i relation till varandra och inte som enskilt. Tänkandet och mänskligt språk 

var enligt Vygotskij det centrala i medvetandet och de var nära förknippade med 

varandra. Sambandet mellan tänkandet och språket utvecklades under barnens 

utveckling i vilket lärande sker mellan människor, snarare än enbart som en kognitiv 

förmåga. Om det inte finns en social kommunikation, ansåg Vygotskij, att det inte 

skedde någon utveckling hos varken tänkandet eller språket (Vygotskij, 1934/1999).  
 

1.4.3 Sammanfattning 

I detta arbete kommer vi att använda de tre begreppen som skapats i samspel med 

analysarbetet som stöd för resultatskrivningen. I resultatet där det insamlade materialet 

redovisas används begreppen och diskuteras även i uppsatsens diskussionsdel. 

Resultatet genomsyras av mediering som vi kopplar till blogg som verktyg i förskolan 

som studien innefattar. Samspel återkopplas i resultatet utifrån bloggens bidragande till 

kommunikation i olika former, kommentarer, muntlig kommunikation och ensidig 

kommunikation, samt samverkan som bidrar till resultatet och genomsyrar stor del av 

det insamlade materialet. 
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DEL 2 METOD 
I denna del redogörs för metodval, urval, genomförande, analys, trovärdighet och 

forskningsetik som tillsammans bildar grund för metoden i den empiriska studien.  

 

2.1 Metodval 
Trost (2010) menar att forskare använder sig vanligtvis av antingen en kvantitativ eller 

kvalitativ ansats i studier som genomförs som forskning, utredning eller utvärdering. 

Stukát (2005) förklarar att syftet i undersökningen är avgörande för vilken metod som är 

lämplig för studien. Alltså beror syftet med studien på vilken metod som är mest 

relevant. Föreliggande studie är inte avsedd att utföra någon form av mätning av 

omfattningen av pedagogisk dokumentation och inte heller i vilken utsträckning som 

detta arbete genomförs. Om forskaren vill ha en djupare förståelse om fenomenet är 

intervju den metod som passar bäst påstår Gillham (2008), vilket därför lämpar sig för 

vår studie. Kylén (2004) skriver att vid val av metod bör forskaren i första hand utgå 

från vilket datamaterial som denne vill samla in. Studien baseras på kvalitativa 

intervjuer. 

 

Ryen (2004) och Stukát (2005) hävdar att intervju är en dominerande metod i 

utbildningsvetenskap. I en intervju är flera personer deltagande, antingen i enskilda 

samtal eller i grupp, där intervjuaren ställer frågor för att få fram datamaterial som är 

relevanta för undersökningen (Kylén, 2004). Det finns olika sätt att utföra en intervju 

beroende på hur mycket utrymme intervjuaren ger den intervjuade (Stukát, 2005). Två 

vanligt förekommande sätt att utföra en intervju är strukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer, men att dessa två går även att kombinera genom halvstrukturerade intervjuer 

(Gillham, 2008).  

 

2.1.1 Intervju med förskollärare 

Gillham (2008) beskriver en variant av intervjuer, halvstrukturerade. Han menar att 

halvstrukturerade intervjuer går att använda i en kvalitativ studie. Intervjuerna med 

förskollärarna genomfördes med halvstrukturerade intervjuer, eftersom intervjufrågorna 

var uppdelade i tre kategorier, nämligen pedagogisk dokumentation, blogg som stöd för 

pedagogisk dokumentation och samverkan. Intervjufrågorna ställdes upp under 

relevanta kategorier utifrån studiens frågeställningar, vilket Gillham (2008) menar är en 

struktur för intervjuerna. Det som också utgör struktur i halvstrukturerade intervjuer, 

menar Gillham, är att samma frågor ställs till samtliga intervjuare och att intervjutiden 

är ungefär desamma vid varje intervjutillfälle. Det som är mindre strukturerande i 

halvstrukturerade intervjuer är att det ställs öppna frågor och att intervjuaren ställer 

sonderande frågor om den anser att det finns mer att berätta vid någon av 

intervjufrågorna (Gillham, 2008). Med en strukturerad intervju menas att forskaren 

ställer frågor som oftast har förutbestämda intervjufrågor (Stukát, 2005; Trost, 2010). 

En strukturerad intervju kan liknas med en enkät då frågorna är förbestämda och inte 
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inbjuder till dynamiska följdfrågor, vilket är vanligt vid halvstrukturerade intervjuer 

(Gillham, 2008). 
 

2.1.2 Intervju med föräldrarna 

I intervjuerna med föräldrarna har vi valt att använda oss av ostrukturerade intervjuer. 

Trost (2010) påstår att när det finns öppna svarsmöjligheter är intervjun ostrukturerad, 

vilket användes vid intervjuerna med föräldrarna i föreliggande studie. Sådana svar är 

att föredra i studien, då vi avser att få utförliga svar. Stukát (2005) skriver att forskaren, 

i en ostrukturerad intervju, kan ställa följdfrågor. Vi anser att följdfrågor är ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att få en fördjupad kunskap av den intervjuades kunskaper och 

erfarenheter av pedagogisk dokumentation.  

 

Stukát beskriver vidare att en fördel med strukturerad intervju är att forskaren kan utföra 

många intervjuer på relativt kort tid, men samtidigt når inte forskaren det djup som 

vanligtvis söks i användningen av intervju. Med ostrukturerad intervju klarar forskaren 

enbart att utföra inom ramen för ett mindre antal intervjuer. Vi anser att ostrukturerade 

intervjuer är relevanta för studien eftersom vi söker utförliga svar, istället för ett större 

antal undersökningsdeltagare.  

 

2.1.3 Blogginlägg 

För att visa på ett bredare resultat av intervjuerna valdes att tillföra publicerade 

blogginlägg som kan förtydliga respondenternas svar. I genomläsningen av bloggarna 

valdes publicerade inlägg som ansågs vara relevanta för studiens resultat för att styrka 

citat ur intervjuerna. 

 

2.2 Urval 
Trost (2010) hävdar att gjorda urval i kvalitativ intervju, i en statistisk mening inte är 

relevant, till skillnad från en kvantitativ intervju som snarare är relevant att visa på 

andelen representerande i undersökningen. Hur stort urvalet är i en kvalitativ studie 

anser Trost beror på vad som är rimligt i tidsaspekter. Han beskriver att de bör vara 

relativt litet antal intervjuer annars blir materialet ohanterligt. Det viktigaste i 

intervjuerna är kvaliteten och etiken, menar Trost (2010). I kvalitativa studier är det 

istället viktigare att välja ett urval som är heterogent inom den givna homogeniteten och 

med så stor variation som möjligt på respondenterna. Trost (2010) påstår att det är 

vanligt att det blir allt för många ”vanliga” människor i urvalet. I urvalet av förskolor 

som skulle medverka i studien tillfrågades tre förskolor som bedriver blogg i 

verksamheten. Två av dessa gav sitt tillåtande att medverka i studien. Eftersom blogg är 

ett relativt nytt arbetssätt i förskolan var det svårt att finna fler respondenter till studien. 

 

Vi har i studien intervjuat två förskollärare från två olika förskolor från en kommun i 

Skaraborg. Dessa respondenter företräder flera kollegor i arbetslaget, eftersom 



16 
 

bloggverktyget representerar hela förskolan. Förskollärarna i intervjuerna får alltså 

representera sina kollegor, vilket kan bidra till att en del åsikter inte förs fram, samt att 

arbetsfördelningen i bloggandet inte framgår. Vi har valt de förskollärare som dock har 

det övergripande ansvaret för respektive blogg på förskolan. Dessa respondenter valdes 

för att de kunde genom sina erfarenheter av att organisera pedagogisk dokumentation 

genom bloggverktyg ge utförliga svar, eftersom de ansågs ha störst inblick i ämnet 

enligt personalen på förskolan. Vid tillfrågan om medverkan i intervjun hänvisades vi 

som uppsatsskrivare av rektor och personal på förskolan till de respondenter som senare 

intervjuades. Förklaring på respondenterna i tabell nedan. 

 

 Förskollärare 1 Förskollärare 2 

Fiktiva namn Lotta Sara 

Ålder 41 år 31 år 

Arbetsår ca10 år 2 år 

Blogg år 3 år nyligen 

Beskrivning av blogg Öppen blogg Sluten blogg 

Beskrivning av 

förskola 

En avdelning, ett 

arbetslag, kommunal 

Tre avdelningar, tre 

arbetslag, kommunal 

Beskrivning av 

respondenternas 

arbetslag 

Tre förskollärare och 

en barnskötare 

Två förskollärare och 

en barnskötare 

Ålder på barnen som 

deltar i bloggen 

1-5 år 2-4 år 

 

Förskollärarna har givits fiktiva namn för att skapa anonymitet inom studien. Bloggen 

som Saras förskola bedriver är en sluten blogg, där användarnamn och lösenord behövs 

för att logga in till bloggen för att läsa och kommentera. De som har tillgång till att läsa 

bloggen är enbart personalen och föräldrarna. Det är föräldrarnas ansvar om de vill 

lämna ut sina uppgifter till andra närstående för att få tillträde till den slutna bloggen. 

Lottas förskola bedriver en blogg som är helt öppen och kan därmed läsas av människor 

över hela Sverige.  

 

För att få kontakt med föräldrarna har vi valt att använda oss av så kallade 

”nyckelpersoner”. Trost (2010) förklarar sådana kontakter som hjälppersoner vilka 

forskaren kan ta hjälp av för att få tag på respondenterna. Det var Sara och Lotta som 

var ”nyckelpersonerna” i urvalet av respondenter ur föräldragruppen som kan uttrycka 

något om vad de läst i bloggen. Trost anser att risken med ”nyckelpersonerna” är att 

personerna blir för hjälpsamma och väljer de personer som är ”intressanta”, ”har 

åsikter” eller är ”kunniga”, vilket inte ger variation i urvalet. Det Sara och Lotta bistod 

med var att välja ut tider då vi kunde befinna oss i kapprummet för att intervjua 

föräldrarna. Sara och Lotta valde ut de tider som de ansåg var rimliga för att få in den 

mängd material som vi önskat, alltså en tid när ett flertal föräldrar hämta sina barn. Vi 

genomförde fyra intervjuer med föräldrarna på respektive förskola, dvs. åtta föräldrar 

totalt. Vi tillfrågade samtliga föräldrar som kom för att hämta sitt barn vid 

intervjutillfället om de ville medverka i intervjun. På en av förskolorna fick vi 

återkomma en annan dag och tidpunkt för att utföra ytterligare intervjuer. För oss blev 
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urvalet de föräldrar som hämtade barnen vid den tid som vi befann oss i kapprummet, 

enligt oss ett slumpmässigt urval. Sammanlagt intervjuades två förskollärare och åtta 

föräldrar. 
 

2.3 Genomförande 
Kylén (2004) anser att det inte enbart är intervjuaren som bär hela ansvaret för att det 

blir en lyckad intervju. Istället bör det ses som ett uppdelat ansvar mellan intervjuaren 

och den intervjuade. Den ena samlar in information och den andre delar med sig av sann 

information.  

 

2.3.1 Intervju med förskollärare 

Varje intervju med förskollärarna tog cirka femton minuter att genomföra. Intervjuerna 

med förskollärarna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Detta för att vi verkligen 

ville banda deras fullständiga utsagor som de uttryckte i relation till de frågor vi ställde, 

och för att vi inte skulle missa något som de sade. Trost (2010) hävdar att det finns både 

fördelar och nackdelar med att använda sig av ljudinspelare. Fördelarna för forskaren är 

att det går att lyssna på intervjun ett upprepade gånger i efterhand för att förstå och tolka 

tonfall och ordval, vilket i annat fall kan undkomma i analysen. Det går att skriva ut 

intervjun ordagrant i efterhand för att inte missa viktig information. Det blir lättare för 

forskaren att koncentrera sig på frågorna när denne slipper att anteckna svaren. Det som 

kan vara nackdelen är att det tar tid att transkribera materialet. Hade anteckningar förts 

finns det stor risk att vi hade missat något viktigt, eftersom fokus kan riktas mer mot 

nästa fråga än vad som respondenten svarar i stunden. Stukát (2005) hävdar att miljön 

där en intervju ska ske är viktig, den ska kännas trygg och vara ostörd. Han hävdar att 

den som blir intervjuad är den som bör välja miljö för intervjun, vilket förskollärarna i 

studien fick göra vid genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna valdes att utföras på 

förskolan som samtliga respondenter kände sig trygga på. Uppsökande intervjuer vilket 

är sådana som vi har utfört i studien innebär att vi söker upp en person på dennes 

arbetsplats eller i hemmet för att utföra en intervju. När den intervjuade får befinna på 

sin egen arbetsplats eller i sitt hem känner denne sig vanligtvis lugn (Stukát, 2005), 

vilket vi avsåg i intervjuerna.  

 

Vid första intervjun var vi två stycken som intervjuade. Fördelar med att vi båda 

medverkade var att det gick att dela upp intervjun och specialisera sig på specifika 

frågor. Vi noterade olika saker som vi ansåg vara viktiga att lägga på minnet, vilket 

gjorde att vi kunde få fram ett bredare resultat (Kylén, 2004; Stukát, 2005). Vi ställde 

varannan fråga till den intervjuade och hade då alltså specialiserat oss på vissa frågor i 

intervjun där vi sedan kunde komma med följdfrågor. I genomförandet av den andra 

intervjun var en av oss medverkande, vilket innebar att varje fråga specialiserades.  
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3.2.2 Intervju med föräldrarna 

Intervjuerna med föräldrarna genomfördes i kapprummen på förskolorna, för att inte 

störas av barnen stängdes dörren till avdelningen under intervjun, vilket inte blev något 

större problem. Föräldrarna hämtade barnen först efter intervjuns genomförande. Vid 

några tillfällen fanns det dock andra föräldrar, barn och personal i kapprummet, vilket 

kan uppfattats som störande. Vi intervjuade inte samma personer utan vi genomförde 

olika intervjuer. Några få frågor ställdes till föräldrarna och svaren skrevs fortlöpande 

ner i ett anteckningsblock. En förälder i taget intervjuades och intervjuerna antecknades 

istället för att spelas in då Trost (2010) anser att det kan bli stelt och nervöst vid 

inspelning. Eftersom föräldrarna i studien inte var förberedda på en intervju anser vi att 

anteckningar var ett lämpligt tillvägagångssätt. Nackdelen med att genomföra intervjuer 

med anteckningar är att viktig information kan gå till spillo (Trost, 2010). Vi 

genomförde fyra intervjuer per förskola och dessa tog cirka fem minuter vardera, alltså 

utfördes åtta föräldraintervjuer.  

 

2.4 Analys 
Stukát (2005) och Trost (2010) anser att en kvalitativ intervju inte har något klart 

mönster hur den ska bearbetas och analyseras. Trost (2010) hävdar att i en empirisk 

studie samlar forskaren först in data, för att sedan analysera, och till sist göra en 

tolkning på det som anses intressant utifrån vad som avsågs, och på så sätt kan förstå 

vad som framkommit i analysen. Trost (2010) anser att det viktigaste är att forskaren 

gör intervjuerna själv. Han menar att det forskaren har i minnet efter intervjun är viktigt 

för tolkning och analys. Redan efter insamling av datamaterialet startar analysen. Trost 

(2010) beskriver att datainsamling, analys och tolkning ingriper varandra. Om 

intervjuerna gjorts av forskaren själv så fortgår analys och tolkningar hela tiden, och 

goda idéer kan framkomma när denne befinner sig i en annan situation, exempelvis när 

forskaren cyklar, bakar eller arbetar med annat än datamaterialet. När analys av 

kvalitativa intervjuer görs är det genom att läsa det utskriva materialet och fundera på 

vad som sades och hände under intervjun. Stukát (2005) menar att intervjun bör läsas 

flera gånger för att tillägna sig materialet för att ta sig bakom det bokstavliga innehållet, 

vilket har gjorts i arbetet med studiens analys. 

 

Analysen av intervjuerna delas upp i fyra olika steg, transkribering av intervjuerna med 

förskollärarna, transkribering av intervjuerna med föräldrarna, analys av intervjuerna, 

samt analys av bloggarna. 

 

2.4.1 Transkribering av intervjuerna med förskollärarna 

Transkribering av intervjuerna med förskollärarna var steg ett i analysarbetet. Trost 

(2010) beskriver olika arbetssätt att bearbeta inspelade intervjuer. Ett sätt är att 

transkribera intervjun rakt av, med alla ord, skratt och pauser med mera. Fördelen med 

detta arbetssätt är att viktig information inte försvinner i processen, nackdelen är att det 

tar mycket tid och kraft i anspråk (Stukát, 2005). Intervjuerna med förskollärarna har 
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transkriberats genom att vi skrivit ner intervjuerna ordagrant. Trost (2010) menar att 

analys av inspelade intervjuer inte bör ske direkt efter intervjun, utan han anser att 

distans till intervjun kan samtidigt vara att föredra. Detta skedde i studiens analys kring 

de inspelade intervjuerna, alltså intervjuerna med förskollärarna. 

 

2.4.2 Transkribering av intervjuerna med föräldrarna 

I intervjuerna med föräldrarna har sammanfattningar av anteckningarna utförts. Steg två 

i analysarbetet var att transkribera anteckningarna. Trost (2010) menar att fördelen med 

sådana sammanfattningar är att allt ointressant sorteras bort, men att forskaren kan 

samtidigt gå miste om viktig information som till en början såg ointressant ut. Vid 

intervjuerna med föräldrarna har vi, enligt Kyléns (2004), exempel läst igenom och 

kompletterat anteckningarna, eftersom anteckningarna fördes i stödordsform. Det 

gjordes direkt efter intervjuerna, eftersom vi fortfarande hade viktig information kvar i 

våra minnen (Kylén, 2004). Intervjuerna genomfördes för att vi ville samla datamaterial 

om föräldrarnas deltagande och inblick i den pedagogiska verksamheten genom 

förskolans blogg. 

 

Sammanfattningsvis av intervjuerna med förskollärarna och föräldrarna har vi ett 

transkriberat material på 16 antal A4-sidor. 
 

2.4.3 Analys av intervjuerna 

Intervjuerna med förskollärarna och föräldrarna har analyserats utifrån en slags kodning 

som Trost (2010) beskriver, vilket är steg tre i analysarbetet. Kodningen fungerar så att 

intervjun läses och läsaren fokuserar på ord, ordsammansättningar eller meningar som 

kan vara intressanta att fundera vidare kring. De kan upprepas flertal gånger och vara 

intressant vid tolkning av resultatet. Vid analys genomläsningen användes 

överstrykningspennor i olika färger, vilket Trost (2010) anser underlättar överblicken av 

materialet. Med olika färger går det urskilja mönster och sammanhang i intervjuerna, 

vilket vi ansåg givande för studien, eftersom vi ville skapa olika kategorier utifrån det 

insamlade materialet. Analysarbetet utgick från studiens tre forskningsfrågor, varje 

fråga fick representera var sin färg. Utifrån varje färg kunde vi urskilja sammanhang, 

vilket delades upp i tre kategorier, den ena färgen representerade pedagogisk 

verksamhet i förskolans blogg. Kategorin kan kopplas utifrån studiens teori till 

begreppet mediering, eftersom fysiska och intellektuella verktyg används för att blogga. 

Föräldrarnas inblick i den pedagogiska verksamheten är nästa kategori som kunde 

urskiljas i analysarbetet, vilket tyder på begreppet samspel utifrån sociokulturell teori. 

Den sista kategorin som vi kunde urskilja ur mönstret med färgerna är blogg som 

kommunikationsverktyg. Kommunikation ses som en del av språket och samspel som är 

centrala begrepp i studiens teori och presenteras och diskuteras under denna kategori. 

Utifrån dessa tre kategorier kommer resultatet presenteras. 
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2.4.3 Analys av bloggarna 

Steg fyra i analysarbetet var att analysera bloggarna för att finna relevanta blogginlägg 

för att förtydliga respondenternas svar i intervjuerna. Vi har valt att göra urklipp från 

publicerade blogginlägg för att styrka trovärdigheten i studien. 

 

I rapporten har citat valt att användas utifrån intervjuerna och bloggarna. Trost (2010) 

menar att det är viktigt att läsaren förstår hur analys och tolkningar genomförts för att 

studien ska utveckla en trovärdighet. Därför har vi valt att använda citat eftersom det 

blir ett avsnitt direkt ur det insamlade materialet. 

 

2.5 Trovärdighet  
Stukát (2005) förklarar reliabilitet som kvaliteten på själva mätningsinstrumentet och 

validitet som att forskaren verkligen ”mäter” det som avses mätas i studien. Stukát och 

Trost (2010) hävdar att reliabilitet och validitet är mer sammanvävda i kvantitativa 

studier. Stukát (2005) hävdar ändå att de är viktiga för en kvalitativ studie, men att det 

krävs en annan form av bedömning av undersökningens värde, eftersom en kvalitativ 

metod inte avser att mäta något, utan snarare se på respondenternas uttalanden som 

unika. Detta kan ses som hur trovärdiga intervjufrågorna är, alltså hur mycket av 

intervjusvaren som bidrar till att besvara frågeställningarna i studien.  

 

2.5.1 Reliabilitet 

Trost (2010) anser att reliabilitet visar på om en undersökning är stabil, att den inte 

utsatts för slumpmässiga inflytelser. Trost menar att samma undersökning skulle ge 

samma resultat vid en ny mätning, vilket inte är helt primärt i den empiriska studien 

som redogörs för här. Samtliga respondenter har tillfrågats på liknande sätt och 

situationerna har i stora drag genomförts på liknande sätt för samtliga respondenter. 

Varje situation är kontextberoende vilket gör att en intervju alltid är annorlunda men att 

vissa saker ändå kan genomföras på samma sätt, exempelvis ordningen av ställda frågor. 

Stukát (2005) menar att reliabilitet kan användas för kvalitativa undersökningar, även 

fast mätningsinstrument ses som kvantitativ metod. Han ger några exempel på 

reliabilitetsbrister som kan uppkomma i kvalitativa undersökningar: feltolkning av 

frågor eller feltolkning av svar hos intervjuaren, yttre störningar, tur eller otur vilken 

fråga som ställs. Intervjuerna med förskollärarna genomfördes i ett enskilt rum för att 

undvika yttre störningar. Vid intervjuerna med föräldrarna fanns yttre störningar i form 

av förskollärare, barn och andra föräldrar som valde eller inte hann medverka i intervju, 

eftersom intervjuerna genomfördes i kapprummet vid hämtning. Stukát (2005) menar att 

det också kan bero på dagsformen hos den intervjuade, gissningseffekter och 

felskrivningar vid behandlingen av intervjusvaren. För att undvika felskrivningar i 

transkriberingen har intervjuerna med förskollärarna skrivits ned ordagrant och därefter 

lästs och lyssnats igenom ett flertal gånger. Föräldraintervjuerna transkriberades direkt 

efter genomförandet av intervjuerna när svaren fortfarande fanns kvar i minnet för att 

undvika felskrivningar. 
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2.5.2 Validitet 

Trost (2010) förklarar validitet som synonymt med giltighet. Med validitet menas att 

frågan som ställs är avsedd att fånga ett innehåll som sedan besvaras. Vid intervjuer är 

det viktigt att intervjufrågorna kan besvara syftet och frågeställningarna i studien. Vid 

kvalitativ intervju ska forskaren sträva efter att förstå vad den intervjuade menar och att 

den intervjuade uppfattat frågan på samma sätt som intervjuaren. Om den intervjuade 

uppfattat frågan på ett annat sätt än syftet med frågan, ställdes följdfrågor för att leda in 

den intervjuade på rätt spår. Vi anser att intervjusvaren som gavs under intervjuerna kan 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

 

2.5.3 Generaliserbarhet 

Stukát (2005) beskriver även generaliserbarhet som han menar att forskaren måste 

resonera kring utöver reliabilitet och validitet. Generaliserbarhet bygger på att resonera 

kring vem resultatet gäller för. Är det bara för de som ingått i undersökningen, eller kan 

andra inkludera eller gälla i undersökningens resultat och jämföra med egna situationer, 

vilket då generaliseras till en större grupp? Några faktorer som Stukát (2005) menar 

påverkar generaliserbarheten är urvalet (är det tillräckligt stort) och stort bortfall från 

det insamlade materialet. Urvalet i studien är begränsat till en relativt liten respondent 

grupp, vilket gör att resultatet inte är trovärdigt för alla förskollärare och föräldrar men 

att ett flertal av dem troligtvis kan relatera till studiens resultat. 

 

2.6 Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver individskyddskravet som använts i studien för att 

uppfylla forskningsetik. Individskyddskravet delas upp i fyra allmänna huvudkrav, 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Inom dessa fyra huvudkrav finns det olika regler som forskaren ska 

uppfylla i forsknings undersökningar. 

Informationskravet bygger på att de berörda i forskningen ska informeras om studiens 

syfte. Undersökningsdeltagarna ska informeras om vilka villkor som gäller för 

deltagande, att det är frivilligt och att de får avbryta sin medverkan i intervjun när de 

vill. Deltagarna ska få en förklaring kring hur undersökningen i stora drag utförs. Vi har 

valt att ge undersökningsdeltagarna informationen innan de medverkar i studien, vilket 

Vetenskapsrådet (2002) skriver att forskaren bör göra om det inte äventyrar studiens 

syfte. Vi anser att förhandsinformation inte påverkar studien, eftersom studiens syfte 

och frågeställningar genomsyrar intervjufrågorna.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan och forskaren måste erhålla samtycke från undersökningsdeltagarna 

om de vill delta i studien. De har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 



22 
 

ska delta. Forskaren får inte påtvinga eller påverka deltagarens beslut om att delta eller 

avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Förskollärarna tillfrågades innan tid för 

intervjun bestämdes och hade möjlighet att avgöra om de ville medverka. Föräldrarna 

tillfrågades på plats när intervjun skulle genomföras om deras samtycke till att delta i 

undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om människor som ingår i en undersökning 

alltid ska ges största möjliga konfidentialitet. Ingen obehörig ska kunna ta del av 

personuppgifter. Att veta vad som är etiskt känsligt kan vara svårt men utgångspunkten 

bör vara att anta att ingen i undersökningen eller deras efterlevande blir berörda. Alla 

anteckningar och liknade ska inte kunna avslöja något om de inblandade, det ska inte 

kunna gå att identifiera personerna (Vetenskapsrådet, 2002). Alla uppgifter vi får in i 

intervjuerna kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet. Efter arbetes 

avslut kommer all information att kasseras. I studiens resultat finns urklipp ur en av 

förskolornas blogg som innehåller bilder på barn. Dessa bilder finns publicerade på 

förskolans blogg som är öppen för samtliga att besöka. Föräldrarna och barnen har gett 

sitt godkännande att medverka på bloggen och förskolan har gett oss tillåtelse att göra 

urklipp i förskolans blogg. 

Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter om personer som samlas in för en 

undersökning endast får användas för forskningsändamål. De får alltså inte lånas ut för 

andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). I studien är det endast vi uppsatsskrivare som 

kommer att ta del av det insamlade materialet, och användas i undersökningens 

ändamål. Vi kommer alltså inte att låna ut något av det insamlade datamaterial eller 

någon information till någon annan. 
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DEL 3 RESULTAT 
I denna del redogörs för resultatet av undersökningen under olika kategorier. 

Kategorierna uppkom i analysarbetet och anknyter forskningsfrågorna, så som 

pedagogisk verksamhet i förskolans blogg, föräldrarnas inblick i den pedagogiska 

verksamheten och blogg som kommunikationsverktyg. Under kategorierna har vi skapat 

underrubriker. Denna uppdelning framkom i analysarbetet, där vi kunde urskilja ett 

mönster i det insamlade materialet. Bloggarna kommer kallas sluten blogg och öppen 

blogg eftersom detta är vad som karaktäriserar de två bloggar som undersöks. Beroende 

av att en av bloggarna är lösenordsskyddad dvs. sluten så blir inte innehållet tillgängligt 

för offentligheten. Den öppna bloggen är däremot tillgänglig för alla att läsa genom att 

finna den på internet. Dock har båda bloggarna anonymiserats för läsaren av denna 

uppsats. 

 

3.1 Pedagogisk verksamhet i förskolans blogg 

Under kategorin pedagogisk verksamhet i förskolans blogg besvaras frågeställning ett i 

studien, vad är förskollärarnas syfte med blogg som verktyg i den pedagogiska 

verksamheten? Två underrubriker har skapats för att strukturera läsningen, nämligen 

pedagogisk dokumentation och bloggens publicering. 

 

3.1.1 Pedagogisk dokumentation 

Intervjuerna inleddes med att behandla hur arbetet med pedagogisk dokumentation på 

förskolan utförts. Det framkom att de på förskolan arbetar med pedagogisk 

dokumentation med stöd av olika verktyg. Verktygen som de använder sig av vanligtvis 

är digitalkamera för både fotografering av stillbilder och filmning med rörliga bilder, 

vidare använts även anteckningar, med stöd av surfplatta och blogg. Den slutna bloggen 

består av både pedagogisk dokumentation och dokumentation. Ibland klistras enbart 

bilder in i bloggen på vad som gjorts under dagen med en förklarande text. För att detta 

ska bli pedagogisk dokumentation bör barnen få vara med och delge sina reflektioner 

kring dokumentationen. På frågan om hur det arbetas med pedagogisk dokumentation 

på förskolan, framkom utifrån den slutna bloggen att: 

 
”Jag vill utveckla det mer och få med barnen i dokumentationen. Vi har material att gå 

tillbaka till och kolla vad vi gör, men det här att hålla det levande och få med barnen och 

att de verkligen blir medvetna om sitt eget lärande och processen. Där har vi kvar att 

jobba på, helt klart” (Sara). 

 

För att utveckla pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen bör de i den slutna 

bloggen ”följa upp och reflektera” kring barnens lärprocesser. Målet med den slutna 

bloggen är att barnen ska bli medvetna om sitt eget lärande när de tillsammans med 
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förskollärare eller föräldrar samtalar om de publicerade blogginläggen (se avsnitt om 

3.2 föräldrarnas inblick i den pedagogiska verksamheten, nedan). Bloggen har en 

funktion med individdokumentation kring varje barn som förskolan vill och kommer 

använda sig mer utav då individdokumentationen i förskolans verksamhet befinner sig i 

en uppstart. ”Kommer vi igång med individdokumentationen av respektive barn så blir 

det verkligen en dokumentation med barns utveckling” (Sara). En sådan dokumentation 

kan ske eftersom bloggen är lösenordsskyddad, och endast tillgänglig för pedagogerna 

och föräldrarna, som i sin tur endast kan följa sitt egna barns individdokumentation. 

Denna del av arbetet kan utvecklas så att pedagogisk dokumentation bedrivs igenom 

bloggen. Kritik mot förskolans pedagogiska dokumentation framkom i intervjun, 

eftersom detta arbete inte görs fullt ut idag. Samtidigt visas det på insikter om att 

utveckla arbetssättet med att dokumentera pedagogiskt utifrån de verktyg som används 

och den kunskap som finns. 

 

På Lottas förskola bedriver de tillsammans den så kallade öppna bloggen. Kring frågan 

hur de arbetar med innehållet i bloggen för att generera kommentarer från läsarna 

framkom att: ”Vi har fått lite kommentarer, inte så mycket” (Lotta). Pedagoger från hela 

Sverige läser den öppna bloggen. Förskolan har bland annat fått besök från pedagoger 

som arbetar på flera andra kommuner i Skaraborg och som också läser förskolans blogg. 

Indikationer på att andra läser bloggen berättades i intervjun då förskollärarna kan se 

hur många som besöker bloggen varje dag. I genomläsningen av bloggen har det 

framkommit att kommentarerna som skrivits i bloggen är mestadels från andra 

pedagoger i Sverige. Även föräldrarna till barnen på förskolan läser bloggen som 

pedagogerna bedriver. Pedagogisk dokumentation hänger samman med arbetssättet i 

verksamheten. Utifrån frågan ”hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation på 

förskolan?” framkom att:  

”För att kunna dokumentera och följa upp barnen måste vi framförallt vara närvarande 

med barnen, ställa frågor till barnen, tillföra material, ta bort material när vi märker att 

det inte fungerar längre. För det är då som vi tycker att man kan se en process. Om det 

startar en process med något nytt material så försöker vi att fånga och följa det, vad gör 

barnen med det, vad utvecklar dem för processer och frågor. Vi tar eventuellt kort och 

skriver ner vad vi har sett och sen till nästa gång tillför vi något nytt material eller frågar 

barnen om de önskar något annat eller så” (Lotta). 

måndagen den 25:e november 2013 

Skapande och berättande!  

Med hjälp av fischer tip(majs klossar) har denna flicka skapat sin favorit figurer. Hon berättade 

historier om var och en, visste precis hur dom såg ut. Det kallar vi intresse! Vi frågade hur hon 

visste hur figurerna såg ut: 

- Jag har filmerna om Askungen, Törnrosa, Bell och Ariel. Jag har hittat dom på internet också! 

Flera av henne kompisar ville veta hur hon gjort och blev inspirerade. 

 

Det här materialet var inte nytt för henne, vid flera tillfällen har hon arbetat med "majs 

klossarna". Därför tror vi att hon utvecklat sitt bygge med detta material, hon delar, klipper och 

smular med klossarna. 

http://teknikresan.blogspot.se/2013/11/skapande-och-berattande.html
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För att fästa dessa fischer tip behövs en fuktig trasa.  

 

 Nu ska jag göra Ariel. Hon ska få en krona på huvudet. 

 

 Gissa vem som är vem? 
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Urklippet från bloggen visar på att dokumentationen fångat upp barnets skapande med 

materialet och följer processen. Urklippet ur bloggen kan sedan följas upp av 

förskollärarna och barnen för att se om de vill tillföra något nytt material för att utmana 

barnet i dokumentationen vidare, vilket är ett av den öppna bloggens syften. 

 

I den öppna bloggen bedrivs pedagogisk dokumentation. ”Jag tänker mer att bloggen är 

pedagogisk dokumentation. Alltså att vi i bloggen skriver ner tankar, varför vi gör som 

vi gör, varför vi arbetar enligt vårt arbetssätt och utvärderar aktiviteterna och den 

dagliga verksamheten på förskolan” (Lotta). Alltså används bloggen för didaktiska 

frågor. Det som förskolan gör som pedagogisk dokumentation publiceras på bloggen. På 

den öppna bloggen publiceras inte några dokumentationsinlägg på varje enskilt barn 

utan det är den pedagogiska verksamheten som publiceras, läses, kommenteras och 

utvärderas i bloggen. 

 

På förskolorna bedrivs det pedagogisk dokumentation för att utvärdera och utveckla 

verksamheten. De vill se och möta varje individ utifrån deras behov för att kunna hjälpa 

de vidare i deras utveckling och lärande. Detta kan individdokumentationen bidra till i 

den slutna bloggen, medans dokumentationen kring varje enskild individ sker utanför 

den öppna bloggen. 

 

3.1.2 Bloggens publicering 

I den slutna bloggen har de som mål att dagligen publicera något inlägg för att visa 

föräldrarna verksamheten, vilket bland annat är olika aktiviteter, barns fria lek, 

vardagssituationer och utflykter. Det görs inte ännu utan det publiceras minst ett inlägg i 

veckan som visar på aktiviteter som gjorts. Det är meningen att alla pedagoger på 

förskolan ska publicera inlägg i den slutna bloggen, vilket det inte är i nuläget. ”Nej!! 

Långt ifrån alla. Det är främst jag, men målet är att samtliga pedagoger ska publicera 

blogginlägg” (Sara). Det framkom att det kan finnas en rädsla hos dem som Sara 

utrycker det är ”gamla i gemet” över att det ska vara svårt. Sara har huvudansvaret, 

vilket innebär att hon får fortbildning kring bloggverktyget. Sara ingår i en grupp i 

kommunen som arbetar med att utveckla blogg som verktyg i förskolan. Bloggen ska 

bidra till samverkan med föräldrarna och dokumentation kring varje barn. Hennes 

kunskap som hon får under fortbildningen förmedlar hon till övrig personal genom 

samtal och diskussioner.  

 

Den röda tråden anses vara viktig i den öppna bloggen. Frågan, när och hur ofta 

bloggen används besvaras med: ”De brukar bli minst en gång i veckan. Det är jag som 

ansvarar för bloggen, alltså jag som skriver. Jag tycker det är lättare att hålla den röda 

tråden när endast jag är skribent” (Lotta). Därför är det Lotta som publicerar samtliga 

inlägg, men alla pedagoger bidrar till dokumentationen som Lotta gör inlägg om i 

bloggen. Arbetssätt handlar om att vara nära barnen i vardagen och dokumentera 

barnens skapande och lärande. ”Samtliga pedagoger dokumenterar och vi reflekterar 

tillsammans kring vad vi vill förmedla utifrån det dokumenterade, som jag sedan 

publicerar i bloggen” (Lotta). Till exempel om en kollega till Lotta dokumenterar en 
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aktvitet eller situation diskuteras detta med arbetslaget och Lotta publicerar sedan 

dokumentationen på bloggen. Förskolan har inget specifikt mål med hur ofta de ska 

publicera inlägg utan de sker när något specifikt skett i verksamheten som kan bidra till 

inspiration till andra pedagoger i Sverige eller visa på hur förskolans verksamhet är 

utformad.  

 

3.2 Föräldrarnas inblick i den pedagogiska 

verksamheten 

Under kategorin föräldrarnas inblick i den pedagogiska verksamheten besvaras 

frågeställning två i studien, hur upplever föräldrarna den pedagogiska verksamheten 

genom att läsa och kommunicera i förskolans blogg? Tre underrubriker har skapats för 

att strukturera läsningen, nämligen föräldrarnas delaktighet i verksamheten, föräldrar 

och barn tillsammans och text och bild i bloggen. 

 

3.2.1 Föräldrarnas delaktighet i verksamheten 

I intervjuerna med föräldrarna framkom att föräldrarna tar del av bloggen och vissa 

läser den dagligen medans några föräldrar läst den någon enstaka gång. De är genom att 

läsa bloggen som föräldrarna får inblick i förskolans verksamhet. De får också större 

förståelse för förskollärarnas tankar och idéer kring den pedagogiska verksamheten. 

”Jag får mer förståelse för förskolans pedagogiska verksamhet”, säger en av föräldrarna 

vid frågan hur bloggen bidrar till samverkan mellan föräldrar och förskollärare, vilket 

kan urskiljas i en publicerad kommentar i förskolans blogg. 

Kommentar:  

Anonym tisdag, 05 februari, 2013 

Blir lika glad varje gång jag går in här och läser :) Vilken fantasi och kreativitet barnen har och ni 
också! Ett sånt härligt engagemang! Är så tacksam att man kan få "vara med" här via bloggen. 
/Förälderns namn 

 

Föräldrarna får en ökad förståelse för pedagogiska aktiviteter och förskolan bidrar till 

barns lärande när de läser bloggen. Vid läsning av bloggen uppmärksammar föräldrarna 

att de kan bidra med material hemifrån som förskolan använder sig av i verksamheten, 

Lottas förskola arbetar dagligen med återvinningsmaterial i verksamheten. På så vis 

underlättas organiseringen av olika pedagogiska aktiviteter för barnen. Både Lotta och 

föräldrarna på förskolan anser att bloggen leder till större samverkan när föräldrarna får 

en inblick i vad förskolan använder sig av för material. ”Vi får veta förskolans tankar 

och kan bidra med material”, berättar en förälder i intervjun. Tankar som pedagogerna 

har kring den pedagogiska verksamheten. Föräldrarna bidrar med återvinningsmaterial 

http://teknikresan.blogspot.com/2013/01/hajburar-och-entreprenoriella-formagor.html?showComment=1360095961428#c7693729838376771449
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till den pedagogiska verksamheten, vilket förskolans verksamhet bygger på. Det blir ett 

samspel mellan föräldrarna och förskolan när de kan förstå förskollärarnas tankar kring 

den pedagogiska verksamheten och att de kan bidra med material. 
 
Projektet 
Vårt projekt att "bygga (kommunens namn)" går vidare. I veckan har den ena gruppen börjat 
fundera på hur de skulle kunna skapa en egen action park? - Det ska vara olika backar, så man 
kan få fart och hoppa. Pedagogen gav förslag på att använda paper mache metoden. Barnen 
visste inte hur det gick till, men de blev jätte inspirerade när pedagogen visade metoden. 

 
 Först fick vi hjälpas åt att riva tidningspapper! 

 

 
 Sedan fick vi bli kladdiga om händerna för att kunna limma fast pappret på backarna av hönsnät... 
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...Jätte kladdiga, men det var skööönt! tyckte barnen  

Blogginlägget visar på att förskolan använder sig av tidningspapper och hönsnät för att 

skapa i sin aktivitet. Föräldrarna får möjlighet att ta del av aktiviteten och kan bidra med 

material hemifrån som barnen återvinner i förskolans verksamhet.  

 

3.2.2 Föräldrar och barn tillsammans 

I intervjerna med föräldrarna fick samtliga berätta hur de tar del av bloggen. Några 

föräldrar läser bloggen tillsammans med barnen hemma. På vilket sätt föräldrarna tar 

del av bloggen som förskollärarna bedriver i verksamheten är genom att: ”Vi kollar på 

bilder om vad de gör på förskolan och gärna ihop med barnen”. Bloggen bidrar till att 

det är lättare för föräldrarna att föra ett samtal med barnen kring deras dag på förskolan 

och vad de gjort i verksamheten. Som exempel har det framkommit att en förälder 

berättar att ” jag hinner inte fråga förskollärarna varje dag vad dem gjort och det är inte 

alltid som barnen kommer ihåg vad de har gjort under dagen, så bloggen är toppen”. Då 

är bloggen ett stöd för föräldrarna att kommunicera med sina barn kring deras dag på 

förskolan. 

 

Sara berättar i intervjun om en situation i verksamheten att ”Ett barn kommer och ber 

mig ta kort på det hon åstadkommit och lägga ut det på bloggen så barnet senare kan 

visa det för sin mamma hemma” (Sara). Det märks på så sätt att föräldrarna och barnen 

sitter hemma och reflekterar över inläggen i bloggen. Barnen som tillsammans med sina 

föräldrar tar del av bloggen får möjlighet att reflektera över sitt eget lärande och kunna 

se sin utveckling, vilket kan ses som samspel. Det går självklart inte bekräfta att detta 

sker men det önskas att de på förskolan hade tid att reflektera och diskutera med barnen 

kring dokumentationen. 

 

3.2.3 Text och bild i bloggen 

Läsarna av förskolornas bloggar får en konkret bild av den pedagogiska verksamheten 

när de får ta del av text och bild. Inläggen bidrar till att föräldrarna får en ökad 

förståelse för vad barnen gör på dagarna. ”Har dessutom föräldrarna läst bloggen under 
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dagen innan hämtning av barnet vet de redan vad som förekommit på förskolan och jag 

tycker då att det är lättare att föra ett samtal kring verksamheten direkt vid hämtning” 

(Sara).  

Adventskalender 
2013-12-02 10:57  

Nu är vi inne i december månad och vi startar upp med årets adventskalender och tänder första 
ljuset i våra ljusstakar. Vi övar även på sångerna vi ska framföra på luciafirandet nästa vecka. 

(En bild på adventskalendern och när de tänder det första ljuset. Bilden visar även ett barn som 
öppnar den första luckan i kalendern. Bilden får inte publiceras i arbetet eftersom bloggen är 
lösenordsskyddad). 

Ur blogginlägget kan urskiljas att föräldrarna har möjlighet att följa vad som sker i 

förskolans verksamhet. Med detta inlägg som exempel kan frågor från föräldrarna 

handla om vad som drogs ur kalendern idag, som föräldrarna, förskollärarna och barnen 

kan föra ett samtal kring vid hämtning.  

 

Bilder anses vara viktigt i bloggen, eftersom en text inte ger barnen möjlighet till 

reflektion av det publicerade inlägget. För att inlägget ska bli begripligt för samtliga 

som inte varit delaktiga tillför text i kombination med bilder större förståelse för läsarna. 

På frågan om föräldrarna anser att de får större inblick i verksamheten genom att läsa 

bloggen svarar föräldrarna, ”Ja! Bilder ger större inblick” och ”Ja! Särskilt genom att se 

bilderna”. Flera föräldrar anser att bilderna bidrar till en större inblick i verksamheten.  

 

3.3 Blogg som kommunikationsverktyg 

Under kategorin blogg som kommunikationsverktyg besvaras frågeställning tre i studien, 

hur kan blogg bidra till samverkan och kommunikation mellan föräldrar och 

förskollärare? Tre underrubriker har skapats för att strukturera läsningen, nämligen 

kommentarer, muntlig kommunikation och ensidig kommunikation. 

3.3.1 Kommentarer  

Kommentarer från föräldrarna har endast skett någon enstaka gång. ”Vi hade en 

mamma som kommenterade i våras och då visade vi det för barnet och läste vad 

mamman hade skrivit. Barnet blev väldigt glad över att mamma hade kommenterat”. 

Sara har gjort en enkät till föräldrarna om deras deltagande i bloggen. I enkäten 

framkom att föräldrarna inte efterfrågade kommentarer, eftersom de var nöjda med att 

enbart ta del av verksamheten i text och bild. Föräldrarna samtalar hellre med 

förskollärarna när de möter dem än att kommentera i bloggen. Samtidigt har Sara och 

övrig personal på förskolan diskuterat om de vill att inläggen i bloggen ska leda till 

kommentarer bland föräldragruppen. ”De föräldrar vi har på förskolan just nu 
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kommenterar inte utan de vill bara ta del men jag menar att i framtiden kanske det är 

fler föräldrar som är aktiva med att kommentera” (Sara). Sara menar att det vore 

givande att få kommentarer och feedback från föräldrarna, särskilt om de pedagogiska 

aktiviteterna som genomförts med barnen. Exempel på hur förskollärarna kan utmana 

föräldrarna i bloggen för att generera kommentarer genom att ställa frågor. Exempelvis, 

har ni någon idé kring detta? Eller hur tycker ni att vi kan utveckla denna aktivitet? 

 

Ett fåtal respondenter i föräldraintervjuerna ansåg att samverkan mellan dem och 

förskolan skulle kunna öka om de kommenterade mer och tog del av det som skrivs i 

bloggen, för att som förälder väcka frågor som leder till samtal. Detta tar sig inte 

föräldrarna tid i dagsläget. 

 

3.3.2 Muntlig kommunikation 

De märker på förskolorna att föräldrarna läser bloggen eftersom de ställer frågor, men 

då utanför bloggen, och för istället samtal kring inläggen när de lämnar och hämtar sina 

barn, alltså kring det som förmedlas i bloggen. ”Det känns skönt att föräldrarna ställer 

frågor och diskuterar verksamheten när de träffas personligen och inte genom 

bloggen”(Lotta), eftersom hon inte vill föra en diskussion i den öppna bloggen. 

Föräldrarna kan känna sig "blottade" om de ställer frågor som samtliga som besöker 

bloggen kan läsa. Däremot i den slutna bloggen kan det tänkas föra samtal med 

föräldrar i den individuella dokumentationen eftersom varje förälder har ett eget 

lösenord för dokumentationen av sitt barn.  

 

När föräldrarna frågades om samverkan i bloggen ansåg samtliga att de vill ha ett 

personligt möte med förskollärarna när de har frågor eller funderingar kring 

verksamheten. ”Jag tycker det bidrar till att jag och barnen kan prata om vad som hänt 

under dagen. Personligt möte, in real life vid hämtning och lämning av barnet anser jag 

står för samverkan”, säger en förälder i intervjun när frågan kring samverkan ställs. De 

vill gärna ta del av förskolans blogg för att föräldrarna anser att det blir lättare att föra 

samtal kring förskolans tankar om barnen och verksamheten.  Även att föra samtal kring 

förskolans arbetssätt anser föräldrarna blir lättare när de har fått en inblick i förskolans 

pedagogiska verksamhet. Föräldrarna kan själva bli bättre på att samtala kring det de 

läst när de möter förskollärarna för att öka samverkan. 

 

3.3.3 Ensidig kommunikation 

Ett av syftena med bloggarna som förskollärarna bedriver är att visa upp förskolans 

verksamhet, dvs. marknadsföra sitt pedagogiska arbete. 

 
”Vi har föräldrar som aldrig lämnar eller hämtar sina barn och de får då inte ta del av 

barnets vardag på förskolan. Jag och mina kollegor vill visa upp vardagliga situationer 

och aktiviteter och visa föräldrarna vad som faktiskt händer under de åtta till tio timmar 

som deras barn vistas i förskolan” (Sara).  
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Bloggen kan vara till hjälp för föräldrar till barn som ännu inte har ett talspråk, så 

föräldrarna kan föra en monolog med barnet kring vad de gjort på förskolan. 

Föräldrarna är nöjda med att följa förskolans verksamhet och ta del av information 

genom bloggen och har inget intresse av att föra en dialog på nätet. Förskollärarna har 

också uppfattat att föräldrarna är nöjda med att endast ta del av den pedagogiska 

verksamheten vilket leder till ensidig kommunikation i bloggen. 

 

3.4 Sammanfattning av resultatet 
Under sammanfattning av resultatet har vi sammanfattningsvis och kortfattat 

presenterat en del av resultatet kring samtliga forskningsfrågor. 

 

För att besvara första forskningsfrågan kring vad förskollärarna har för syfte med att 

blogga om den pedagogiska verksamheten framkom att en blogg kan användas för att 

pedagogerna ska kunna följa, utvärdera och utveckla verksamheten. Bloggandet om den 

pedagogiska verksamheten hjälper förskollärarna själva i sitt arbetssätt och inspirerar 

även andra pedagoger, samt visar föräldrarna verksamheten. Bloggen ses då som en del 

av förskolans pedagogiska dokumentation. I genomläsningen av bloggen framkom att 

förskolans arbetssätt går att följa i bloggen (exempel på inlägg finns i resultatet). Ett 

annat sätt att bedriva blogg i förskolan är att visa upp den pedagogiska verksamheten i 

bloggen för att föräldrarna ska få en större inblick och förståelse för deras barns vistelse 

i förskolan. Föräldrarna kan få ta del av sitt barns individdokumentation via bloggen. 

Bloggen ses på förskolan som ett verktyg som kan bidra till att barnen kan reflektera 

kring aktiviteter och situationer i förskolans pedagogiska verksamhet. Detta kan bidra 

till att barnen blir medvetna om sitt eget lärande.  

 

Den andra forskningsfrågan om hur föräldrarna tillägnar sig den pedagogiska 

verksamheten genom bloggen, menar föräldrarna, att de genom att läsa bloggen får en 

större inblick i förskolans pedagogiska verksamhet. Bilder ihop med texten ger 

föräldrarna en konkret bild på hur verksamheten fungerar och är utformad. Bloggen är 

ett givande sätt för föräldrar och barn att samtala kring vad som har gjorts under dagen 

och reflektera över vad de lärt sig. 

 

Den sista forskningsfrågan om hur bloggen kan öka samverkan och kommunikation 

mellan förskollärare och föräldrar, besvaras genom att föräldrarna får ta del av 

förskolans verksamhet i bloggen och att kommunikationen när de möts på förskolan 

ökar. Det är lättare för föräldrarna att kommunicera med förskollärarna och sina egna 

barn kring verksamheten när de själva har en inblick i vad som sker. Inläggen i bloggen 

väcker frågor hos föräldrarna. Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrarna föredrar att 

kommunicera med förskollärarna i personligt möte. 
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DEL 4 DISKUSSION 
I denna del redogörs för diskussion av metod och resultat. Kategorierna som 

resultatdiskussionen innehåller är pedagogisk dokumentation, samverkan mellan 

förskola och hem och kommunikation med blogg som verktyg. Diskussionsdelen 

avslutas med en avslutande reflektion och idéer för fortsatt forskning. 

 

4.1 Metoddiskussion 
I intervjun med förskollärarna ställdes följdfrågor, vilket Gillham (2008) skriver att 

forskaren, i en halvstrukturerad intervju kan göra. Vid mer erfarenhet av att genomföra 

intervjuer hade fler följdfrågor kunna ställas. Vid analysarbetet upptäcktes att detta 

möjligtvis hade kunnat bidra med ökad kunskap i området. Vid kvalitativ intervju ska 

man sträva efter att förstå vad den intervjuade menar och att den intervjuade uppfattat 

frågan på samma sätt som intervjuaren. Om respondenten uppfattat frågan på ett annat 

sätt än syftet med frågan, ställs följdfrågor för att leda in respondenten på rätt spår 

(Trost, 2010). Följdfrågor ställdes i intervjuerna när respondenterna inte uppfattat frågan 

korrekt, men vid ett fåtal tillfällen ställdes följdfrågor för att få ett utförligare svar. I 

transkriberingen av datainsamlingen uppmärksammades att vi vid ett flertal tillfällen 

nöjt oss med den intervjuades svar utan att ställa frågor för en djupare kunskap. Hade 

fler följdfrågor ställts hade studiens resultat blivit djupare och intervjuerna längre. För 

att då få ett djupare resultat i studien tillfördes blogginlägg, detta gör att 

respondenternas intervjusvar blir mer trovärdiga. 

 

Trost (2010) påstår att det är vanligt att det blir allt för många ”vanliga” människor i 

urvalet. För att få kontakt med föräldrarna valdes att använda så kallade 

”nyckelpersoner”. En av nyckelpersonerna uttryckte tydligt efter föräldraintervjuerna att 

föräldrarna hade valts utifrån vilka som ansågs kunde ge ”utförliga och intressanta” 

svar. Detta kan ha påverkat att det i studien blivit som Trost (2010) uttryckt, att urvalet 

blev ”vanliga” människor. Anledningen till varför nyckelpersoner användes i studien 

var för att lättare få kontakt med föräldrarna som inte är bekanta med oss. Hade urvalet 

valts av oss hade förmodligen samma föräldrar deltagit i intervjun, eftersom 

förskollärarnas val av föräldrar var de som de ansåg skulle ta sig tid att besvara 

intervjufrågorna. För att få ett större och homogent urval kunde enkät används som 

metod för att nå föräldrarna. Gillham (2008) beskriver att enkät är en lämplig metod när 

forskaren vill ha svar från ett stort urval människor. Om forskaren vill ha en djupare 

förståelse i ämnet är intervju den metod som passar bäst, vilket ansågs mer övervägande 

i val av metod. 

 

Stukát (2005) hävdar att miljön där en intervju ska ske är viktig, den ska kännas trygg 

och vara ostörd. Vid några tillfällen vid föräldraintervjuerna fanns det dock andra 

föräldrar, barn och personal i kapprummet, vilket kan uppfattats som störande. 

Intervjuerna med föräldrarna kunde givetvis genomförts i ett ostört rum för undvika 

störningsmoment. Vi övervägde dock att göra intervjuerna i kapprummet då vi anser att 
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det är en tryggare och lättsammare miljö för föräldrarna, vilket Stukát (2005) anser är 

viktigt vid en intervju, och som dessutom passade vår idé med att använda ostrukturerad 

intervju. Om intervjuerna valts att utföras i ostörd miljö hade det förmodligen varit mer 

tidskrävande för både oss och föräldrarna. Denna tid ansåg vi oss inte vara behov av 

eftersom vi hellre avsåg att skapa ett informellt samtal om deras inblick i förskolans 

blogg. Tanken var också att försöka fånga föräldrar i en situation som liknar de samtal 

som ändå sker i kapprummet dagligen, för att skapa en öppen attityd om deras inblick i 

förskolans arbete med deras barn. 

 

I studiens resultat har urklipp från den öppna förskolans blogg gjorts med bilder på 

barn. Barnen och föräldrarna har vi inte tillfrågat om de godkänner att bilder på barnen 

används i studien. Förskolans blogg är offentligt material och barn och föräldrar har gett 

sin tillåtelse till att barnen medverkar på bilder i bloggen. Vi har fått tillåtelse från 

förskolan att använda blogginlägg i arbetet. För att på bästa sätt uppfylla 

konfidentialitetskravet, även fast bilder används har namn på barnen, föräldrarna, 

personal, förskola och kommun anonymiserats. Vi känner efter genomförandet av 

studien att en tillfrågan och tillåtelse av att använda publicerade inlägg i arbetet skulle 

genomförts. Om respondenterna mot förmodan skulle kunna identifieras anser vi att det 

inte skulle vara till skada för dem.  

4.2 Resultatdiskussion 
Partanen (2007) beskriver att poängen med de fysiska och intellektuella redskapen är att 

de är till för att underlätta för människan. Desto mer tiden fortskrider ju fler redskap 

finns tillängliga för människan. Mediering delas upp i två redskap, fysiska och 

intellektuella (Partanen, 2007). Vi menar att blogg är ett intellektuellt redskap som kan 

hjälpa människan att kommunicera med omvärlden, samtidigt är blogg ett relativt nytt 

verktyg i förskolans verksamhet, vilket bevisligen medför en mängd olika utmaningar 

för att skapa och bedriva ett sådant samspel, särskilt med föräldragruppen. Resultatet av 

studien visar på att blogg som verktyg i förskolan leder till kommunikation av olika slag 

och med olika aktörer, om än i begränsad form. Vi anser att blogg är ett lämpligt sätt för 

förskolan att visa och få respons på sin verksamhet samt den pedagogiska 

dokumentationen i sig, men att detta oftare sker utanför den textbaserade 

kommunikationen genom det kommentars fält som bloggen erbjuder. Blogg anser vi 

skulle kunna bidra till en ökad kommunikation och samverkan mellan förskolor i hela 

Sverige, men att den nu tycks ske sporadiskt mellan förskollärare. Utifrån resultatet 

menar vi att blogg kan användas för utbyte av erfarenheter och idéer mellan 

förskollärare kring den pedagogiska verksamheten för att utveckla och förnya 

arbetssättet, men kräver samtidigt en strategi hos förskollärarna. Wehner-Godée (2010) 

påstår att det är viktigt att förskollärare och lärare får utbildning och fortbildning kring 

IT-verktyg, vilket i studien ses som fysiskt redskap utifrån sociokulturellt perspektiv. 

Wehner-Godée hävdar ändå att förskollärarnas intresse måste finnas. Vi anser dock att 

fortbildning behövs för att utveckla verksamheten ytterligare, men det som vi anser är 

det största problemet är förskollärarnas sviktande intresse för IT och viljan att delta i 

sådana miljöer. Istället blir det en uppgift för enskilda förskollärare som har sådant 

intresse, som mer eller mindre stöttas av dennes kollegor. För att blogg ska kunna bidra 
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till kommunikation och samverkan måste intresset och ansvaret delas mellan samtliga 

förskollärare. Bloggandet och den pedagogiska dokumentationen anser vi inte ska 

uppfattas som en extra börda bland andra arbetsuppgifter i förskolan, utan att den ska bli 

integrerad i arbetssättet, vilket vi kommer diskutera ytterligare nedan.  

 

Det är meningen att alla pedagoger på förskolan ska publicera inlägg i den slutna 

bloggen men Sara besvarar frågan om vilka som bloggar med att ”Nej!! Långt ifrån alla. 

Det är främst jag, men målet är att samtliga pedagoger ska publicera blogginlägg” 

(Sara). Sara menar att det kan finnas en rädsla och ointresse hos dem som Sara utrycker 

är ”gamla i gemet” över att det ska vara svårt. Findahl (2013) beskriver att de äldsta i 

den svenska befolkningen är de som huvudsakligen inte använder internet, pågrund av 

sviktande intresse. Vi har numera egen erfarenhet, precis som Sara, om att intresset för 

internet och IT-verktyg hos vissa äldre pedagoger är sviktande, vilket även följer med 

Findahls statistik. Vi tror att intresset för IT i förskolan om några år har ökat bland de 

äldre, då medelålders generation använder sig av internet idag (Findahl, 2013). Vi tror 

att de människor som använder sig av IT idag troligtvis kommer fortsätta med det.  

 

4.2.1 Pedagogisk dokumentation 

Svenning (2011) beskriver att dokumentation i förskolan bygger på att försöka 

synliggöra det som sker i verksamheten, samt människors olika sidor som deltar i 

dokumentationen. Wehner-Godée (2010) menar att många förskolor anser att 

pedagogisk dokumentation bara handlar om att sätta upp barns teckningar, bilder och 

fotografier på barnen på väggen, vilket resultatet visade att det även kan förekomma i 

blogg. Om det är så att det publiceras bilder och fotografier i bloggen utan reflekterande 

text anser Sara att det inte är pedagogisk dokumentation. För att en dokumentation ska 

bli pedagogisk anser hon att de tillsammans med barnen ska följa upp och reflektera 

kring det publicerade inlägget, vilket även Wehner-Godée (2010) och Svenning (2011) 

betonar. De anser att dokumentation måste kommunicera i ett pedagogiskt sammanhang 

för att bli pedagogisk. Om det enbart publiceras bilder och fotografier utan reflekterande 

text, anser vi liksom Sara att det inte är pedagogisk dokumentation, utan en blogg som 

påminner andra om att något har gjorts i den vardagliga aktiviteten på förskolan. För att 

en dokumentation ska bli pedagogisk tycker vi att förskollärarna ska reflektera över det 

dokumenterade tillsammans med barnen, kollegor och helst också föräldrar. Pedagogisk 

dokumentation kan ske om förskollärarna dokumenterat en lärprocess där barnens 

utveckling synliggörs, vilket skulle kunna publiceras i bloggen för att föräldrarna ska få 

tillgång till sitt barns lärande. Detta kan synliggöra även förskollärarnas professionella 

roll inför föräldrarna. 

 

Lotta anser att pedagogisk dokumentation ingår i deras arbetssätt. Hon menar att de 

arbetar nära barnen och är närvarande i deras vardag för att kunna se och dokumentera 

barnens lärprocess. Hedegaard och Hansen (2011) anser att dokumentation blir 

meningsfull när den är integrerad i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Är 

pedagogisk dokumentation en del av arbetssättet anser de att kvalitén på 

dokumentationen och de pedagogiska insatserna bättre, vilket speglas över stora delar 

av Lottas blogg och ses i ett sammanhang av flera publicerade inlägg (exempel på 
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blogginlägg under resultatet, 3.1.1 pedagogisk dokumentation).  Detta är något som kan 

ses i genomläsningen av bloggen som publicerar inlägg ett flertal gånger i veckan. De 

publicerade inläggen visar tydligt på lärprocesser hos barnen och förskollärarnas tankar 

och idéer för en utvecklande och lärande verksamhet. Greczanik (2007) menar att blogg 

är ett okomplicerat och effektivt sätt att kommunicera och dela information om tankar 

och skeenden i förskolans vardag, vilket realiseras genom Lottas blogg. Lenz Taguchi 

(2012) anser att i pedagogisk dokumentation har det stor betydelse hur förskollärare 

använder sig av dokumentationsverktyg. Används bloggen som ett arbetssätt i 

förskolans vardagliga arbete blir bloggen ett givande och utvecklande verktyg för 

pedagogisk dokumentation. Vi anser att det är positivt att dokumentationen kan bevaras 

i bloggen samlat med fotografier, video och text, vilket även Wehner-Godée (2010) 

påstår, särskilt eftersom det pedagogiska arbetet med barnen kan arkiveras. 

 

 

4.2.2 Samverkan mellan förskola och hem 

Partanen (2007) förklarar tankar kring sociokulturellt perspektiv om föräldrasamspelet 

med sitt barn, att det kan vara viktigt för barnet att känna att deras lärande är 

betydelsefullt för sina föräldrar. Barn bör av de vuxna i barnets närhet få känna 

intentionalitet och ömsidighet i lärandet för att det för barnet ska kännas meningsfullt. I 

resultatet framkom att föräldrarna får en ökad inblick i förskolans verksamhet genom att 

läsa bloggen. Om förskollärarna publicerar inlägg kring barnens lärande så erbjuds 

föräldrarna en inblick i sitt barns lärande, vilket ses som viktigt i sociokulturellt 

perspektiv. Föräldrarnas insyn i förskolans verksamhet är viktig, vilket bloggen kan 

bidra till enligt studiens resultat. Samtidigt krävs det fler samtal för att låta föräldrarna 

exemplifiera på vad sätt de gör med den informationen som ges dem genom att läsa 

bloggen. Powell och Wheeden McCauley (2012) menar att föräldrar har en nyckelroll i 

barns utveckling. Samverkan mellan föräldrar och förskolan är på så vis viktig. 

Resultatet av studien visar på att blogg som verktyg bidrar till en ökad kommunikation 

och samverkan mellan förskola och hem, vilket även Powell och Wheeden McCauley 

(2012) och Greczanik (2007) formulerade i sina forskningsstudier. Vi anser att blogg är 

ett relativt enkelt sätt för förskollärarna att visa föräldrarna den pedagogiska 

verksamheten och deras barns lärande regelbundet, men att steget till pedagogisk 

dokumentation är stort. Utifrån erfarenheter anser vi att det finns risk med att 

föräldrarna endast får ta del av barnets lärprocess vid utvecklingssamtal, max en 

gång/termin. Eftersom tidigare studier och litteratur lyfter fram att föräldrarnas inblick 

och engagemang är viktigt för barns utveckling anser vi att förskolan har ett stort ansvar 

att förmedla den pedagogiska verksamheten till föräldrarna. Blogg blir ett samtida 

pedagogiskt redskap för flera ändamål om de tillsammans väljer att konkretisera sin 

pedagogiska verksamhet. Även Lundahl och Folke-Fichtelius (2010) menar att det blivit 

allt viktigare med föräldrarnas insyn i verksamheten, utifrån utbildningssystemets krav. 

Studien pekar på att blogg kan vara ett kommunikationsredskap för att föräldrarna ska 

få en inblick i verksamheten. Ett sådant verktyg kan utgöra en gemensam arena för 

lärande i vilken kommunikation mellan olika parter sker. 
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Powell och McCauley (2012) hävdar att tekniken kan bidra till ett sätt för föräldrarna att 

vara ännu mer delaktiga i sina barns vardag, samt att det kan uppmuntra till att 

föräldrarna kommunicerar kring barnens vistelse på förskolan. Parnell och Bartlett 

(2012) påstår att när dokumentation publiceras på en blogg som barnens föräldrar har 

tillgång till kan föräldrarna och barnen sitta hemma och diskutera barnens olika 

aktiviteter under dagen. Frågor från föräldrarna kring förskolans verksamhet kan uppstå 

och barnen erbjuds då att på en djupare nivå tänka kring sitt lärande när de ska besvara 

frågorna. Föräldrarna i studien menade på att det var lättare att kommunicera med deras 

barn när de hade en inblick i verksamheten. Bidrar bloggen till att föräldrarna 

kommunicerar mer ihop med barnen kring deras lärande så får barnen känna att deras 

lärande är viktigt för föräldrarna, vilket nyckelrollen för barnens utveckling (Partanen, 

2007). 

 

Det vi ser som en nackdel med att använda blogg som informationsforum för 

föräldrarna är att även fast de flesta har tillgång till internet i dagens samhälle är det inte 

säkert att samtliga familjer har det. Samtidigt menar Findahl (2013) att den digitala 

klyftan mellan rika och fattiga, mellan hög- och lågutbildade är idag nästan obefintlig. 
Skulle det ändå inträffa att familjer inte har tillgång till internet kan de kanske känna sig 

utanför och går miste om viktig information. Det som vi anser att förskollärarna kan 

göra i sådana här situationer är att ge ökad tid till muntlig kommunikation med dessa 

familjer. Vi tycker det är viktigt att det inte ska kännas som ett måste med internet för få 

ta del av information, förskolans verksamhet och barnens lärprocesser. Även om 

hemmet har tillgång till internet anser vi att föräldrarna inte ska känna sig pressade i att 

besöka bloggen. Förskolan som verksamhet är frivillig och inga krav ska ställas på 

föräldrarna att de ska besöka bloggen. I dagens samhälle ses tid som en bristvara och 

förskolan ska inte upprätthålla föräldrarna på deras fritid. 

 

4.2.3 Kommunikation med blogg som verktyg 

Forssell (2005) diskuterar intellektuella redskap som sådant som människor använder 

sig av för att tänka och kommunicera, till exempel siffersystem, alfabetet, 

klassifikationer och former. Språket är det som anses vara det viktigaste intellektuella 

redskapet i sociokulturellt perspektiv. I bloggen kommuniceras med hjälp av 

skriftspråket vilket Säljö (2000) anser är en central del. Vi anser att kommunikationen 

kan bli bredare och nå ut till fler människor med hjälp av skriftspråket, då allt fler 

svenskar använder sociala medier (Findahl, 2013). Med bloggen kan förskollärarna nå 

ut till samtliga föräldrar genom att publicera endast ett inlägg. Om förskollärarna ska 

kommunicera allt som hänt under dagen och information muntligt till föräldrarna kan 

det bli tidskrävande. Det är inte alltid förskollärarna och föräldrarna har tid att 

kommunicera vid lämning och hämtning. Resultatet visar att föräldrarna får större 

inblick i förskolans verksamhet när de läser bloggen. Det leder till att muntlig 

kommunikation inte behöver handla om vardagliga händelser utan istället föräldrarnas 

tankar och frågor kring det de har läst i bloggen. Förskollärarna i intervjuerna har märkt 

att intresset kring den pedagogiska verksamheten har ökat med hjälp av bloggen, vilket 

Buldu (2010) också kommit fram till i sin studie. Föräldrarna menade i Buldus 

intervjuer, att dokumentationen gav dem möjlighet att utbyta idéer och tankar kring 
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verksamheten med förskollärarna. Som slutsats menar Buldu (2010) att om föräldrarna 

får ta del av pedagogisk dokumentation bidrar det till att föräldrarna får tydligare inblick 

i förskolan verksamhet. I läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska ansvara 

för att föräldrarna ska få inflytande i verksamheten och möjligheten att vara delaktiga i 

utvärderingen. Arbetslaget ska även utveckla föräldrarnas inflytande i utvärderingar, 

alltså den pedagogiska dokumentationen (Lpfö98, rev.2010). Vi anser att förskollärarna 

har en ypperlig möjlighet att genom bloggen kunna ge föräldrarna den inblicken och 

inflytandet de har rätt till i förskolans verksamhet. Vi tror att blogg och sociala medier 

kommer utvecklas och användas mer i förskolan och bloggen kan vara ett sätt att 

underlätta förskollärarnas arbetssätt. Det vi anser går att underlätta i verksamheten med 

hjälp av bloggen är, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten, barnens 

lärprocesser och föräldrarnas delaktighet i förskolan. 
 

4.3 Avslutande reflektion 
Efter genomförd studie anser vi att blogg är ett verktyg som kan användas som verktyg 

för pedagogisk dokumentation. Bloggen kan användas för att följa, utveckla och 

utvärdera den pedagogiska verksamheten i förskolan i enlighet med förskolans läroplan 

(Lpfö98, rev.2010). Utifrån studien har vi fått en ökad insikt om att bloggverktyget kan 

bidra till att arbetssättet på förskolan utvecklas och att förskollärarna kan se vad som bör 

förändras i miljön och material som bör bytas ut. Alltså publicerar förskollärarna olika 

situationer och aktiviteter ur den pedagogiska verksamheten som dem sedan kan återgå 

till för att reflektera och utveckla verksamheten. Att bedriva en blogg i förskolan kan 

bidra till att föräldrarna får en större inblick i den pedagogiska verksamheten och bidra 

till en ökad kommunikation mellan förskollärare och föräldrar. Samtidigt är inte detta 

något som sker utan någon som helst interaktion mellan förskollärarna och föräldrarna. 

Om så ska ske, bör deltagarregler diskuteras som kan leda till ökad textbaserad 

kommunikation.   

 

Används en sluten blogg på förskolan kan individdokumentation publiceras på bloggen 

som endast förskollärare och varje enskilt barns förälder har tillgång till. Vi har utifrån 

studien förstått att individdokumentation kan ge barn möjlighet att tillsammans med 

förskollärare eller föräldrar reflektera och följa sitt eget lärande och sin utveckling i de 

publicerade individdokumentationsinläggen. Även föräldrarna blir medvetna om sitt 

barns utveckling, vilket vi ser som positivt för barnets lärprocess.  

 

Bloggverktyget ses som givande för att förskollärarna kan återgå till dokumentationen 

som dem publicerat i bloggen. Det kan vara givande för att kunna utveckla 

verksamheten och allt material är samlat på samma ställe. Det finns ingen bloggkurs i 

vilken förskollärare kan skaffa sig relevant kunskap. Genom att delta tillsammans och 

använda de verktyg som erbjuds möjliggörs ett delat ansvar. I annat fall tenderar 

eldsjälar som Lotta och Sara att tröttna i sin användning av blogg, då detta är en tendens 

som är vanligt bland andra enskilda människor som valt att blogga om exempelvis sin 

livsstil. Detta vore trist, eftersom det runt om i Sverige tycks öka antalet pedagogiska 
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bloggare, vilka för förskolans del skulle vara relevant att knyta samman i ett extern 

bloggnätverk för att minimera risken att de slutar att blogga. 

 

4.4 Fortsatt forskning 
Studiens syfte har varit att undersöka två förskollärares användning av blogg som 

verktyg för pedagogisk dokumentation samt föräldrarnas delaktighet i bloggen. Vi har 

under arbetets gång insett att det vore intressant att få en djupare forskning om hur 

bloggverktyget bidrar till barnens utveckling och lärande. Hur kan bloggen bli ett 

givande verktyg för förskollärarna att använda i sitt vardagliga arbetssätt för att 

involvera barnen i deras utveckling? Är bloggverktyget gynnsamt för barns lärande? 

Detta anser vi skulle vara intressant att undersöka.  

 

Findahl (2013) har gjort en statistikundersökning kring internetanvändningen bland 

svenska befolkningen, i vilken han har sett att internetanvändningen ökar. Findahl 

menar att internet blir allt vanligare bland förskolebarnen och 2013 hade hälften av 

tvååringarna prövat att använda internet. 25-30% av barnen i åldern 3-6 år använder 

internet dagligen. Hur skulle internetanvändningen kunna se ut bland barnen i 

förskolan? Är det gynnsamt för barnen med all internetanvändning? Hur ser barns 

lärande ut vid internetanvändning? Detta är ytterligare frågor som vi anser vara 

intressanta att undersöka. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till förskollärarna 
Pedagogisk dokumentation: 

 Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation på förskolan? 

 Varför arbetar ni med pedagogisk dokumentation?  

 Hur anser ni att ni utvecklas som pedagoger genom att bedriva pedagogisk 

dokumentation? 

 Vilka verktyg för pedagogisk dokumentation använder ni? 

 

Bloggverktyg som stöd för pedagogisk dokumentation: 

 Vad är syftet med bloggen? 

 När används bloggen? 

 Hur bloggar ni om pedagogisk dokumentation? 

 Vilka har tillgång att skriva i bloggen? Vilka skriver i bloggen?  

 Vem riktar sig bloggen till? Vilka vill ni ska läsa bloggen?  

 Hur arbetar ni med innehållet i era blogginlägg för att generera kommentarer 

från läsarna? (Tycker ni att era inlägg får respons av andra?) 

 

Samverkan: 

 På vilket sätt anser ni att bloggen bidrar till samverkan med föräldrarna? 

 Hur fungerar samverkan med föräldrarna genom bloggen?  

 Vad skulle ni kunna utveckla så föräldrarna blev mer delaktiga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till föräldrarna 
 Hur tar ni del och får inblick i förskolans pedagogiska verksamhet? 

 På vilket sätt tar ni del av bloggen som förskollärarna bedriver i verksamheten? 

 Anser ni att ni får större inblick i verksamheten genom att läsa bloggen? På 

vilket sätt? 

 Vad skulle ni vilja få läsa om i bloggen? 

 Hur bidrar bloggen till samverkan mellan er föräldrar och förskollärarna? 
 


