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Abstract 

The aim of the study has been to discover what type of information the guardians of children 

in preschool receive from the school and how this information is interpreted. The gathering of 

empiricism has been done with 3 different methods: Interviews, questionnaire and text 

analysis.  The results show that guardians and teachers view written information in different 

ways. Guardians consider written information a link into their childrens everyday lives in 

preschool and are grateful for any information given. Teachers tend to se written information 

as a time-consuming and unpersonal way of communication. The survey shows that there are 

many different ways that written communication is conveyed: digital blogs, information-

letters and weekly schedules are only a few examples. The survey also shows that teachers 

use the text to position themselves in relation to the guardians and the survey sheds light on 

how social and cultural context affect what we write and how we expect others to interpret the 

texts. The survey concludes that the teachers have a great responsability towards adapting the 

texts so that more guardians may be involved in the preschool activities. 
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Sammanfattning 
 

Studiens syfte är att ta reda på vilken typ av information som vårdnadshavarna får från 

förskolan, syftet med den och på vilket vis informationen tolkas. Insamling av empiri är gjort 

med hjälp av tre metoder: intervju, enkät och analys av text. Resultatet visar att 

vårdnadshavare och pedagogers syn på skriftlig information skiljer sig avsevärt. 

Vårdnadshavarna ser på skriftlig information som en länk till barnets vardag i förskolan och 

är tacksamma för all information de får. Pedagogerna ser på skriftlig information som 

opersonlig och tidskrävande. Undersökningen visar att det finns många olika former för 

skriftlig information: digitala bloggar, informationsbrev och veckoöversikter är bara några 

exempel. Undersökningen visar också att pedagogerna använder texterna till att positionera 

sig i förhållande till vårdnadshavarna och lyfter även hur sociala och kulturella kontexter 

påverkar vad vi skriver och hur vi förväntar att andra tolkar texten. Undersökningen 

konkluderar med att pedagogerna har ett stort ansvar för att anpassa informationen så att fler 

vårdnadshavare kan vara delaktiga i förskolans verksamhet.  
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1 Inledning 
 

Mitt ämne för examensarbetet är språk, litteratur och berättande. Detta är ett stort och brett 

område som omfattar mycket av förskolans verksamhet. Jag har valt att inrikta mig på 

kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare. Först och främst den skriftliga 

kommunikationen som lämnas eller skickas hem i brevform. Läroplanen (Skolverket, 2016) 

lägger vikt vid samverkan mellan förskolan och hemmet och att vårdnadshavare ska ha 

möjlighet att vara delaktiga i verksamheten.  

 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och väx-

ande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möj-

lighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket, 2016, s. 5). 

 

Jag har uppmärksammat under mina VFU-perioder att de brev som skickas ut till föräldrar 

oftast innehåller information om vilka utflykter som ska göras och vilka kläder de behöver 

skicka med för att barnen ska må bra. Sedan informerar pedagogerna om stängningsdagar och 

uppmanar vårdnadshavarna att informera i god tid vid ändring av scheman och liknande. 

Oftast är informationen mest praktisk och syftar mot omsorgsdelen av förskolans verksamhet 

istället för att pedagogiskt inrikta sig mot varför man gjort en aktivitet eller på vilket sätt 

aktiviteten är utvecklande för barnen.   

 

Kravet på föräldrainflytande i förskolan ökar och är förankrat i läroplanen (Skolverket, 2016). 

Tallberg Broman (2013, s. 29) tar upp två tydliga syften med ökad samverkan och inflytande 

för vårdnadshavare i förskolan: ”delaktighet som uttryck för demokrati och rättigheter” och 

även ” delaktighet som stöd till barnets och elevens utveckling och lärande”. Ökad delaktighet 

och inflytande för vårdnadshavarna bidrar till en demokratisering av förskolan där ökad insyn 

och delaktighet leder till delat ansvar mellan pedagoger och vårdnadshavare. Detta i sin tur 

leder till att förskolläraren måste använda sig av nya kommunikativa och interaktiva praktiker 

i sitt yrkesutövande (Tallberg Broman, 2013, s. 31). 
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I min framtida roll som verksam förskollärare är det därför viktigt att veta hur jag kan skapa 

ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna och vara säker på att den informationen jag 

lämnar ut tolkas och förstås så att vårdnadshavarna kan vara och känna sig delaktiga i 

verksamheten. Det är också viktigt att jag har reflekterat över vad samverkan innebär och hur 

jag kan bidra till att skapa detta i min verksamhet. Det står tydligt i läroplanen (Skolverket, 

2016, s. 13) att förskolan ska komplettera hemmet och i samarbete med hemmet skapa 

förutsättningar för barnets utveckling. För att uppnå detta står det ”Att förskolan är tydlig i 

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

till inflytande” (Skolverket, 2016, s. 13). Det står också att ”Arbetslaget ska beakta 

föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten” 

(Skolverket, 2016, s. 13). Detta innebär att man måste kommunicera med vårdnadshavarna 

och vara tydlig i den information man skickar ut. Jag hoppas min undersökning kan vara till 

hjälp i att visa hur man på bästa sätt förmedlar verksamhetens innehåll och mål genom 

skriftlig information till vårdnadshavarna. För att kunna vara ett stöd till vårdnadshavarna i 

deras ansvar för barnets fostran är det viktigt att vi som pedagoger ser helheten som omger 

varje barn i ett starkt samarbete med vårdnadshavarna där kommunikation är centralt. I ett 

samhälle där föräldrar ibland verkar tappat tron på att det är de som vet bäst om sina barn är 

det viktigt att vi som pedagoger går in och stödjer deras arbete. Detta kan vi inte göra utan 

god kommunikation och en stark inbjudan till vårdnadshavarna att bidra i verksamheten. 

 

Annica Löfdahl (2014a) beskriver en förskola i förändring där relationen mellan 

vårdnadshavarna och pedagogerna präglas mer av distans än närhet. Information från 

förskolan ses som envägskommunikation som är skapad för att få vårdnadshavarna ”med på 

spåret” (Löfdahl, 2014a, s. 262). En förskola där kommunikation används för att lyfta fram 

det som är bra men även tysta ner svårigheter. I en verksamhet som får ökande krav på sig om 

samverkan så verkar pedagogerna försöka skydda sig från det de kan uppleva som stora krav 

genom att ta på sig olika roller i olika situationer. I kontakten med vårdnadshavarna blir det att 

förmedla en god förskolepraktik huvudpoängen (Löfdahl, 2014a, s. 262).  

 

Det är viktigt att ha en klarhet i vad begreppen delaktighet och samverkan innebär. 

Delaktighet och samverkan är två begrepp som dyker upp när man pratar om relationen med 

vårdnadshavarna i förskolan.  
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Samverkan är ett begrepp som betyder att samarbeta. Man gör alltså något tillsammans. I 

förskolans värld så skapar man tillsammans med vårdnadshavarna de bästa möjligheter för 

barnets utveckling. Det betyder att båda sidor aktivt bidrar med något. Detta kan vara ett 

djupare samarbete där både förskolan och vårdnadshavarna ger och mottar information och 

idéer, och där båda bidrar till att ge barnet erfarenheter.  

 

Delaktighet betyder att man är involverad men inte nödvändigtvis så aktiv i sitt görande. Att 

vara delaktig för en vårdnadshavare kan t.ex. vara att studera bildcollage tillsammans med sitt 

barn och prata om vad barnet gjort under dagen. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för de olika former av skriftlig 

information som vårdnadshavarna får från förskolan och hur denna information påverkar 

samverkan mellan vårdnadshavare och pedagoger. Vidare är syftet att klargöra pedagogernas 

målsättning med informationen och hur den informationen läses och uppfattas av mottagaren.  

 

Hur får vårdnadshavarna skriftlig information? 

Vad är pedagogernas målsättning med informationen? 

Vilken typ av information får de, information om pedagogisk verksamhet eller om 

omsorgsrelaterade saker? 

Vad tycker vårdnadshavarna om den information de får?  

Är det något vårdnadshavarna saknar skriftlig information om? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Vårdnadshavarnas upplevelse av samverkan är i stor grad kopplat till deras 

upplevelse/tolkning av informationen de får från pedagogerna (Johansson & Wahlberg 

Orving, 1993, s.167-171). På grund av detta har jag granskat tidigare forskning som omfattar 

samverkan mellan hem och förskola i tillägg till forskning kring olika former för 

kommunikationsstrategier.  

 

Löfdahl (2014a, s. 246-267) skriver om hur relationen mellan pedagoger och föräldrar har 

ändrat sig och hur pedagogerna har tagit sig an olika strategier för att hantera de nya kraven 

på samverkan i läroplanen. Hon beskriver hur många förskollärare känner stress kring att 

skapa samverkan och att många hellre skapar en distans till vårdnadshavarna genom att dela 

in ansvarsområden och klargöra vem som anses experten och vem som ska följa 

instruktionerna. Vanligtvis anses föräldrarna vara experterna inom fostran och förskollärarna 

är experterna inom pedagogiken och den pedagogiska verksamheten (Löfdahl, 2014a, s. 251). 

Denna positionering beskriver även Forsberg (2007, s. 279) i skolsystemet där 

vårdnadshavare anses som lekmän i allt annat än barnets forstran. Detta kan leda till att 

förskolan först och främst kommuniserar vad de tycker föräldrarna ska ta ansvar för som 

kläder, blöjor och liknande medan de bara informerar föräldrarna om olika aktiviteter som 

gjorts i den pedagogiska delen av verksamheten där de anser att föräldern inte har expertisen. 

Denna distansering kan vara ett sätt för pedagogerna att balansera kraven som finns på dem i 

förskolan och att de använder sig av strategierna för att möta kraven i en performativ 

verksamhet där pedagogerna förväntas planera, utföra och utvärdera sitt eget arbete och detta 

ofta med små resurser (Löfdahl, 2014a, s. 263-264). Med performativitet menar Löfdahl 

(2014a, s. 252) ”att förskolorna måste anpassa sin verksamhet i en riktning som anses 

accepterad”.  

 

Reedy och McGrath (2008, s. 350) skriver hur pedagoger utgår ifrån att mycket av den 

skriftliga informationen inte blir läst. Reedy och McGrath (2008, s. 351) skriver också att 

pedagoger ser på skriftlig kommunikation som en utmaning och att pedagogerna föredrar att 

prata med vårdnadshavarna, men verbal kommunikation påverkas av känslor, närvaro av 

barnet, tidspress och sekretess. De skriver också att pedagoger är oroliga för att skriftlig 
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information kan missuppfattas då det är en ensidig kommunikation. Utöver det skriver de att 

pedagoger ofta lämnar ut information som inte får glömmas bort. De är oroliga att 

vårdnadshavarna ska glömma vad som sagts i ett samtal och det är då inte heller dokumenterat 

vad som sagts i ett samtal och de tycker därför att all viktigt information bör förmedlas 

skriftligt (Reedy & McGrath, 2008,s. 351, 352). De skriver i sin slutsats att alla former för 

kommunikation ger ett behov av reflektion och utvärdering av innehåll och process så att 

kommunikationen blir tydlig (Reedy & McGrath, 2008, s. 356). Detta stöds av Hougaard 

(2004, s. 6-7) som visar till att människor inte kan låta bli att kommunicera men att 

kommunikationen ofta kan missuppfattas. ”Det budskap som skickas behöver inte vara det 

budskap som tas emot”( Hougaard, 2004, s. 6). 

 

Både Löfdahl (2014a, s. 246-267) och Reedy och McGrath (2008, s. 347-357) redogör för 

olika uppfattningar eller fördomar som pedagogerna har som kan påverka vad man skriver om 

och på vilket sätt man utformar den skriftliga informationen i förskolan. Skriver man utifrån 

sina förutfattade meningar kan textens innehåll bli otydligt och budskapet pedagogerna 

försöker skicka försvinner (Hougaard, 2004, s. 8). 

 

Murray, McFarland-Piazza och Harrison (2014, s. 1021-1052) beskriver hur 

kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare påverkas av olika faktorer. Det kan 

handla om familjens utbildningsnivå eller inkomst såväl som kulturell bakgrund och språk. 

Dessa faktorer verkar ha inverkan på hur vårdnadshavarna uppfattar den informationen de får 

från pedagogerna. Murray m.fl. (2014, s. 1035) ställer sig frågan om det är pedagogerna som 

automatiskt kommunicerar bättre med de som har samma kulturella bakgrund och även lika 

utbildningsnivåer eller om det kan vara så att de med en annan kultur inte alls klarar av att 

tolka texterna som de är tänkt, då innehåll kan ändra sig utifrån ens egen utgångspunkt. 

 

Människor är inte passiva som mottagare utan väljer och vrakar bland de avsända budskapen, och 

lägger ofta både till och drar ifrån information, bland annat på grund av erfarenheter, värderinger 

och förutfattade meningar. Ord betyder olika saker för olika människor. Vi tenderar att uppfatta 

det andra säger utifrån vår egen referensram (Nilsson & Waldemarsson, 2016, s. 29). 

 

Troligen är det en kombination men Murray m.fl. (2014, s. 1048) uttrycker vikten av att 

pedagogerna är uppmärksamma på denna skillnad i hur vårdnadshavarna upplever 
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information och att det är pedagogernas ansvar att se till att alla vårdnadshavare får samma 

möjligheter att vara delaktiga i sina barns utveckling. Pedagogerna uppfattar vårdnadshavare 

med annan kulturell och språklig bakgrund som mindre intresserade och involverade i sina 

barns utbildning (Murray m.fl. 2014, s. 1048). Det kan också vara så att pedagogerna är dåliga 

på att bjuda in så att alla känner sig välkomna med sina idéer. ”Kommunikation är ett redskap 

för påverkan och överföring av idéer” (Nilsson & Waldemarson, 2016, s. 17). I all 

kommunikation använder vi oss medvetet av strategier för att få genom vårt budskap. Dessa 

strategier kan handla om vad vi skriver och på vilket sätt vi skriver om det. Önskar man att 

skapa ett samarbete kräver detta att man i sin kommunikation öppnar för detta.  

 

Sandell och Nyrén (2007, s. 229-243) nämner problematiken som kan uppstå när 

föräldrainflytandet ökar och föräldrar har helt andra förväntningar på verksamheten än 

pedagogen. ”Föräldrar och lärare har inte alltid en samsyn på vad förskoleverksamheten kan 

eller bör vara, vilket här utmanar förskollärarens professionella ansvar” (Sandell & Nyrén, 

2007, s. 234). Alla förskolor är unika och formas olika utifrån vilka föräldrar som har sina 

barn i förskolan och hur föräldrarna påverkar verksamheten. Föräldrars krav och 

förväntningar på förskolan är olika utifrån en rad förutsättningar. De med hög utbildning ser i 

större grad på förskolan som ett komplement till hemmet medan de med låg utbildning 

förväntar sig att barnen lär sig det som behövs i förskolan (Sandell & Nyrén, 2007, s. 232). 

Samtidigt ser Sandell och Nyrén (2007, s. 240) att även om det är ökande krav på delaktighet i 

styrdokumenten betyder inte det att föräldrarna är mer delaktiga.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag undersöker mitt material utifrån en social syn på skriftanvändning som innebär att förstå 

skriftanvändningen i ett konkret sammanhang: ”vad människor gör med skrift, när de gör det 

och varför” (Karlsson, 2006, s. 22). Två viktiga begrepp är skrifthändelse och skriftpraktiker. 

En skrifthändelse är ”en händelse där skrift används på något sätt, genom att man läser, 

skriver eller pratar om något skrivet”(Karlsson, 2006, s. 23). När skrifthändelserna 

återkommer och bildar mönster blir de skriftpraktiker. En skriftpraktik kan till exempel vara 

att skicka julkort till släkt och vänner eller ett veckobrev på en förskola.  Med skriftpraktiker 

menar hon att man utgår ifrån givna roller och fasta rutiner. Det betyder att skrifthändelsen 

ansluter till ett mönster, en slags mall som är inbäddad i sociala handlingsmönster (Karlsson, 

2006, s. 23). Det i sin tur innebär att varje enskild skrifthändelse inte behöver börja från noll 

men ansluter till det mönster som redan finns. Skriftpraktiken är djupt förankrad i sociala 

handlingsmönster och ”är det som förbinder den enskilda skrifthändelsen med den större, 

sociala och kulturella kontexten” (Karlsson, 2006, s. 23).  

 

Inom förskolan används skrift ofta som en överlämningsform där information går från 

pedagogerna och till vårdnadshavarna. Pedagogens skriftanvändning är på så sätt ett verktyg 

för att upprätthålla kontinuitet (Karlsson, 2006, s. 102). Karlsson (2006, s. 85) skriver om 

skriftanvändningens huvudsakliga funktioner och nämner sex olika uppgifter som skriften 

fyller. De skrifthändelser som inleder dagen eller inleder olika moment har ofta samma 

funktion. Det handlar om att ”orientera och ligga till grund för planering” (Karlsson, 2006, s. 

97. 98). Det kan vara att kontrolera hur många barn som kommer eller se vad som ska ske 

idag. Dokumentation är också en stor grupp av skrifthändelser och den kan delas i två olika 

syften. Att lämna över och informera andra i verksamheten handlar om att föra vidare kunskap 

eller skapa kontinuitet i verksamheten. Sen kan dokumentation också vara att intyga att något 

gjorts. Skrifthändelser kan också vara problemlösande och följer då ofta direkt efter en 

skrifthändelse som är orienterande. En skrifthändelse som är förmedlande handlar om att 

informationen inte kommer direkt från avsändare till målet men går via en tredje part, till 

exempel förskolläraren som förmedlar information från förskolechefen till vårdnadshavarna. 

Skrifthändelser för bildning kan handla om att man tar del av kunskap och kultur men även 

som i förskolan introducera barnen till en skriftkultur (Karlsson, 2006, s. 100). Till slut skriver 
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Karlsson (2006, s. 100) om extern kommunikation som handlar om kommunikation ut av 

verksamheten. I förskolan kan man tycka att detta gäller kommunikationen med 

vårdnadshavarna men Karlsson (2006, s. 101) skriver att det handlar om hur man ser på 

verksamheten och även hur man ser på gränserna mellan alla de olika tolkningskategorierna. 

Gränserna mellan kategorierna är inte helt tydliga och är även de beroende av kontexten i 

många situationer. Med stöd i läroplanen (Skolverket, 2016, s. 5), som säger att förskolan ska 

vara ett stöd för familjen, kan man säga att i samarbetet mellan förskola och vårdnadshavarna 

kvalificerar skrifthändelserna mellan dessa parter som dokumentation och överlämning 

framför extern kommunikation.  

 

Ett veckobrev kan t.ex. vara ett sätt att dokumentera eller lämna över till vårdnadshavarna, 

men veckobreven kan också vara problemlösning då man förmedlar vad som saknas av kläder 

eller påminner om scheman och annat som ska in i tid. Breven kan även vara ett sätt för 

pedagogerna att positionera sig i förhållande till vårdnadshavaren (Karlsson, 2006, s. 23). Det 

är också viktigt att titta på olika roller kring skrift: ”vem får och förväntas läsa och skriva 

vad” (Karlsson, 2006, s. 85). Vårdnadshavaren förväntas läsa brevet som pedagogen skrivit 

och det är även förväntat att vårdnadshavaren efterföljer de förordningar och påminnelser som 

finns i brevet.  

 

Skriftpraktikerna har ändrat sig enormt genom tiderna och vi har kommit till vad Karlsson 

(2006, s. 142) kallar ”den nya arbetsordningen”. Det innebär att arbetaren på golvet får flera 

uppgifter och ansvarar allt oftare för sin egen planering och genomförande av arbetet. Så 

också med förskollärare. Med skapandet av en läroplan fick förskolläraren tydliga krav på sig 

och utvalda ansvarsområden som förskolläraren skulle organisera själv (Skolverket, 2016). 

Detta ställde nya krav på skriftkompetensen och två viktiga delar av detta är att ”använda 

skrift för att arbeta självständigt” och att kunna ”tolka om innehåll”. Pedagogen ska vara en 

länk mellan barnet och vårdnadshavarna och kunna se saker från bådas sidor när hon ska 

förmedla vad som hänt under dagen (Karlsson, 2006, s. 144). Samtidigt är skrivandet i 

förskolan styrd av normer och regler. Tystnadsplikten och sekretessreglerna påverkar vad som 

får skrivas och sägas, när och till vem.  

 

Inom omsorgen beskrivs skriftbruket som horisontellt 
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d.v.s. skriften bär kommunikation mellan parter med liknande roll och ansvar. Det innebär också 

att alla vet vem som skrivit texten, när och i vilken situation, liksom att den som läser mer eller 

mindre direkt kan dela perspektiv med den som skrivit (Karlsson, 2006, s. 73). 

 

Nilson och Waldemarson (2016, s. 30) skriver om kommunikation med fokus på det sociala 

samspelet. Denna processinriktade kommunikationsteori studerar kommunikation utifrån 

teman som självbild, personlighet, socialt samspel, icke verbal och verbal kommunikation, 

kultur och kontext. Interpersonell kommunikation, eller samspel, är en process som är 

situationsbetingad och relationsberoende (Nilson & Waldemarson, 2016, s. 31). 

Kommunikation kan beskrivas som det som händer när ”en människa påverkar andra, 

samtidigt som han eller hon också påverkas av de andra” (Nilson & Waldemarson, 2016, s. 

31).  Tyngdpunkten i denna teori ligger på sändare, budskap och mottagare men också på den 

sociala situationen i vilket kommunikationen äger rum. Tidig forskning inom denna riktning 

blev kritiserad för att den var för lineär. Det innebär att budskapet gick från en sändare till en 

mottagare och för att få fram sitt budskap handlade det bara om att hitta rätt kanal. Senare 

forskning tar hänsyn till mottagarens uppfattning och tolkning av informationen och ” den 

inramning där kommunikationen äger rum - relationen mellan personerna, de sociala rollerna 

och det sociala sammanhanget samt den kulturella kontexten”(Nilson & Waldemarson, 2016, 

s. 31). Begreppet brus, som betyder störningar eller svårigheter, har kommit till och står idag 

för ”allt som kan förvanska den information som sändaren förmedlar (och dennas avsikter) 

och tas emot av mottagaren, men också allt som läggs till budskapet men inte ingick i 

sändarens avsikt och därför stör (eller förstör) kommunikationen” (Nilson & Waldemarson, 

2016, s. 32). 

 

Båda Karlssons (2006) teori om skriftanvändning och Nilson & Waldemarssons (2016) teori 

om kommunikation utgår ifrån att skriftanvändning och kommunikation är något som 

påverkas av den kontext som den uppstår i och de relationer som finns mellan de personer 

som kommunicerar. Något så enkelt som ett veckobrev i förskolan kan på det viset vara en 

text som ska kunna läsas av alla i ett komplext nätverk av olika bakgrunder, roller, 

erfarenheter och kulturer och på något vis kunna bidra till samarbete och samförstånd.  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

4.1 Metod och material 

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av tre metoder: intervjuer, 

enkät och analys av texten i den information som lämnats ut till vårdnadshavarna. Jag 

använder mig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att svara på min frågeställning. 

Kvantitativ metod innebär att få in en större mängd likartad data från en stor grupp av 

människor. Sedan försöker man hitta mönster och samband mellan olika kategorier av 

företeelsen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 118). Enkät är ett exempel på en 

kvantitativ metod. Kvalitativa metoder beskrivs som en metod för att skapa förståelse för 

något. ”Forskaren är intresserad av vilka kvaliteter eller egenskaper en företeelse har” 

(Bjereld m.fl. 2009, s. 118). Mina intervjuer och textanalysen är kvalitativa metoder.  

Intervjuer kommer användas för att undersöka pedagogernas syfte med informationen och 

vilka tankar kring vårdnadshavarnas delaktighet de har i sin skriftliga kommunikation. Sedan 

kommer jag intervjua vårdnadshavarna utifrån frågan om hur de upplever den skriftliga 

informationen från förskolan och om denna skapar en känsla av delaktighet och samverkan 

för vårdnadshavarna.  

 

Intervjuer är lämpliga när man försöker få fram människors erfarenheter och uppfattning av 

något (Christoffersen & Johanessen, 2017, s. 84). Jag har valt att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer för att försäkra mig om att alla deltagande får samma frågor och 

för att senare kunde kategorisera svaren utifrån ett analysbehov (Se bilaga 1). Det skapar 

möjlighet för jämförelse när frågorna är standardiserade (Christoffersen & Johannessen, 2017, 

s. 85). För att kunna göra semistrukturerade intervjuer är det viktigt att ha en intervjuguide 

som hjälp. Detta för att säkra att alla informanter får de samma frågorna även om intervjun i 

sig är ganska fri i sin form och följer informantens tankar och riktning (Christoffersen & 

Johanessen, 2017, s. 86). Att analysera intervjuer tar tid och kräver strategier då den som 

berättar ofta hoppar runt och kommer in på sidospår. I analysen är det därför viktigt att man 

läser genom materialet många gånger och letar efter den berättelsen som visar vad 

informanten tycker är viktigt (Löfgren, 2014, s. 151).  Undersökningen kommer söka efter 
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pedagogernas tanke och syfte med den text de skapar och hos vårdnadshavarna undersöks 

deras upplevelse av texten. Undersökningen försöker belysa vilka teman det skrivs om i 

texterna och på så vis kunna jämföra mellan de olika informanterna (Löfgren, 2014, s. 152).  

Jag har intervjuat fyra pedagoger varav två jobbade på småbarnsavdelning 1-3 år och två på 

storbarnsavdelning 3-5 år. Jag delade ut enkät och inbjudan till intervju (Se bilaga 1 & 2) till 

alla vårdnadshavarna på förskolan och av dessa fick jag 5 intervjuer och 18 enkätsvar. Alltså 

en ganska liten del av de väl 70 par med vårdnadshavare som finns i förskolan. 

Jag har samlat in all skriftlig kommunikation som vårdnadshavarna mottagit som brev eller 

som har hängts upp i hallen som information under hösten 2017, från slutet av augusti till 

början av december, som jag analyserat utifrån vissa kriterier som jag beskriver kort i nästa 

avsnitt. Vilken typ av information finns i dokumentet och kan denna bidra till 

vårdnadshavarnas delaktighet i förskolans verksamhet? Det har varit 3 brev med information, 

10 bildcollage med text och 15 veckoöversikter som hängt ute i tamburen. Det är också 3 

blogginlägg som vårdnadshavarna kan se genom att logga sig in i en skoldatabas med 

lösenord. 

 

Att analysera innebär att man delar upp texten i enskilda beståndsdelar och letar efter mönster 

i materialet. Utifrån analysen drar jag sedan slutsatser utifrån min frågeställning 

(Christoffersen & Johanessen, 2017, s. 106). I dokumentanalys är det vanligt att analysera 

utifrån kriterierna autenticitet, representativitet, trovärdighet och tolkning (Christoffersen & 

Johanessen, 2017, s. 103). Autenticitet betyder vem som skrev det, vad de skrev och varför. I 

min analys är det pedagogerna som har producerat texterna och jag har undersökt under vilka 

omständigheter de är producerade och med vilket syfte. Representativitet betyder att 

undersöka om dokumentet är representativt för den gruppen av dokument eller om det skiljer 

sig på något vis. Trovärdighet är att studera om det är relevant i förhållande till 

problemställningen. I min undersökning är det ju just denna typ av texter som jag söker att 

granska och alla dokument jag mottagit har visat sig vara ganska typiska för genren.   

Tolkning eller betydelsen av dokumentet innebär att undersöka innehållet. Vad säger 

egentligen texten, finns det dolda meningar (Christoffersen & Johannessen, 2017, s.101)? I 

min undersökning kommer jag granska vilket språk pedagogerna använder sig av och om 

detta påverkar förståelsen av texten.  
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När jag inviterade vårdnadshavarna till intervjuer var det mycket få som tackade ja till att 

delta. Jag valde då att göra en kort enkät (Se bilaga 2) med de viktigaste frågorna för att ha ett 

jämförelseunderlag för min tolkning av intervjuerna. En enkät kan ge information kring 

vårdnadshavarnas synpunkter och erfarenheter kring en begränsad frågeställning (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzen, 2016, s. 109). I detta fall skriftlig kommunikation. 

Enkäten var på enbart 6 frågor då jag ville göra det möjligt att fylla i enkäten i tamburen vid 

hämtning eller lämning. Jag ansåg att detta skulle öka möjligheter för att flertalet faktiskt 

skulle ta sig tiden att göra undersökningen. Jag gjorde ett medvetet val att välja bort 

bakgrundsfrågorna då jag fick intryck av att detta skulle minska möjligheterna för tillräckligt 

många svar. Enkäten hängdes upp i tamburen, en till varje barn. Pedagogerna på varje 

avdelning var hjälpsamma och uppmanade vårdnadshavarna att fylla i under hämtning eller 

lämning.   

 

En risk vid denna undersökning är att jag inte fått tillräckligt många vårdnadshavare med på 

intervjuer och att de som deltar är de som redan är involverade och intresserade av förskolans 

verksamhet. De vårdnadshavarna som inte deltar kan ha olika förutsättningar och risken är att 

man missar viktig information från dessa om de väljer att inte delta.   

 

4.2 Urval 

 

Jag har valt att undersöka en förskola i en relativt liten ort i västra Sverige med 4 avdelningar 

med 3 pedagoger på varje avdelning och ca 70 barn. Jag valde att göra min undersökning på 

endast en förskola då jag sett att pedagoger på olika förskolor har olika rutiner och metoder att 

informera på. Om jag i min undersökning skulle jämföra två förskolor med olika rutiner skulle 

undersökningen bli för stor och tiden skulle inte räcka till för att göra analyserna. Att bara ha 

en förskola där pedagogerna har en likartad syn på hur information ska förmedlas och som 

också har sina möten och aktiviteter samtidigt skapar en god grund för jämförelse. Det är en 

relativt homogen grupp pedagoger. Alla med likartad utbildning och många års erfarenhet 

inom yrket.  
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Barn och vårdnadshavare är också en relativt homogen grupp. Förskolan ligger i en liten 

kommun där flerparten av vårdnadshavarna är i arbete och har sitt ursprung i Sverige (ca 95 

%). Min undersökning gör inga försök på att se skillnader mellan olika grupper av pedagoger 

eller vårdnadshavare utifrån etnisk tillhörighet, ålder, kön eller utbildningsnivå. Alla 

vårdnadshavare på förskolan har erbjudits möjlighet att delta via både enkät och intervju. 

Informanterna fick välja på vilket sätt de ville genomföra intervjuerna. Antigen via personligt 

möte, telefon eller Skype.  

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

 

För att en undersökning ska kunna kallas vetenskaplig måste den baseras på öppenhet och 

resultaten ska vara till nytta. Vetenskapsrådet (2017, s. 8) har utformat några allmänna regler 

som alla forskare måste kunna. De säger bland annat att forskaren ska tala sanning om sin 

forskning och forskaren får inte stjäla från andra. Alla influenser från andra ska redovisas. De 

beskriver också att forskaren ska ha god ordning och vara öppen med eventuella kommersiella 

intressen. I tillägg till forskarens egen etik är det också forskaretik och en hel del etiska krav 

och förhållningssätt som ska tas hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13) 

 

Löfdahl (2014b, s. 36) beskriver några viktiga principer som forskare måste förhålla sig till 

när de genomför en undersökning. Dessa är informationskrav, samtyckekrav, nyttjandekrav 

och konfidentialitetskrav. De innebär att alla som deltar i studien har rätt att veta syftet med 

undersökningen och de har rätt att själv besluta om de vill delta eller inte. De kan också när 

som helst avsluta sitt deltagande. Konfidentialitetskrav och nyttjandekrav innebär att alla som 

deltar ska vara anonyma och all information som är insamlad om dessa personer används end-

ast till studiens syfte och denna information destrueras efter avslutad studie (Löfdahl, 2014b, 

s. 36-38). I ett brev till vårdnadshavarna beskrev jag kortfattat information, samtycke, nytt-

jande och konfidentialitetskrav.  

 

4.4 Genomförande 
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Jag började min undersökning med att kontakta förskolechefen i den kommun och till den 

förskolan som jag ville använda i min undersökning och bad om tillstånd att genomföra min 

undersökning där. Personalen på förskolan jag valt att undersöka gav sitt samtycke till 

undersökningen muntligt. All personal som intervjuats hade relevant utbildning som 

förskollärare eller barnskötare. I mitt arbete omtalar jag alla som pedagoger.  

 

 Till vårdnadshavarna skickade jag ett brev där jag informerade om min undersökning och bad 

om deras deltagande.  Jag informerade även om de krav som forskning ställer på forskaren 

och de etiska riktlinjer som forskaren måste följa enligt Vetenskapsrådets (2017, s. 12) God 

forskningssed. Mina kontaktuppgifter stod också med i brevet med en uppmaning att kontakta 

mig med frågor.  De vårdnadshavarna som önskat delta skrev under på godkännandet och 

lämnade till mig.  

 

Alla intervjuer genomfördes vid personligt möte eller via telefon. Anteckningar fördes genom 

hela intervjun och svaren kontrollerades med informanten att det uppfattats rätt. 

Anteckningarna blev sedan renskrivna samma dag och en första analys genomfördes där jag 

identifierade olika kategorier och grupperinger i svaren. Enkäterna har sammanställts och 

även de grupperats och kategoriserats så att eventuella mönster har kommit fram. Dessa har 

sedan jämförts med intervjusvaren för att se om det dök upp några större skillnader eller om 

de bekräftar det som kommit fram i intervjuerna. Frågorna till vårdnadshavarna i intervju och 

enkäterna var identiska men under intervjuerna hade jag möjlighet att ställa följdfrågor för att 

få en djupare bild av deras upplevelser och tolkningar.  

 

Det skriftliga materialet sammanställdes och granskades utifrån de olika kategorierna i 

Karlssons (2006,s. 85) teori om social skriftanvändning och de 6 skriftliga funktionerna -

orientering, dokumentation, problemlösning, förmedling, bildning och extern kommunikation 

och Nilson & Waldemarson (2016, s. 30) teori om kommunikation med fokus på det sociala 

samspelet. 
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel redogör jag för de material som ingått i undersökningen och analysen av dessa. 

Månadsbrev, informationsbrev och olika former för dokumentation är starkt kopplat till 

skolan och förskolans sociala och kulturella kontext.  Jag hoppas genom att få syn på de olika 

mönster som finns i de olika skriftpraktiker så kan jag även få syn på hur vi använder skrift 

för att definiera relationerna och hur kommunikationen skapar och upprätthåller ”identitet, 

närhet och kontakt med andra människor” (Nilsson & Waldemarsson, 2016, s. 25). 

 

Jag kommer börja med att redogöra för den informationen som vårdnadshavarna har mottagit 

under hösten och beskriva det kort. Sedan tar jag intervjuer med pedagogerna för att avsluta 

med vårdnadshavaranas intervjuer och enkäter.  

 

Jag vill precisera att jag omtalar alla anställda som pedagoger. Detta innebär både 

förskollärare och barnskötare.  

5.1 Förskolans informationstexter  

 

Det har varit 5 brev med information, 10 bildcollage med text och 15 veckoöversikter som 

hängt ute i tamburen. Det är också 3 blogginlägg som vårdnadshavarna kan se genom att 

logga in i en skoldatabas med lösenord. Denna databasen heter Edwise. 

 

Breven är ganska korta mellan en halv och en hel sida och lämnas till varje vårdnadshavare i 

pappersform på barnets plats i tamburen. Det är oftast förskolläraren som skriver brevet. Detta 

kan komma av att det är förväntat och beskrivet i läroplanen (Skolverket 2017, s. 13) att 

förskolläraren förväntas ta mer ansvar för en större del av verksamheten (Karlsson, 2006,s. 

110). Breven börjar med en kommentar om vilken årstid det är och vilket väder som varit på 

sistone och om detta påverkar vilken typ av kläder som kan behövas i förskolan. Oftast 

beskriver pedagogen vad man gjort sedan förra brevet och vad som snart kommer hända. På 

slutet kommer eventuella faktaupplysningar och påminnelser om t.ex. scheman eller 

stängningsdagar. Breven är inte signerade med namn. Det är alltid med någon grafisk figur på 

breven, gärna som en symbol på årstid eller väder.  



 

16 

 

 

Det intressanta med breven är att de börjar och slutar med rätt så neutral information medan 

det däremellan kan komma ganska konkret information om vad förskolan behöver eller 

vårdnadshavarna måste tänka på. Ett brev beskriver i detalj vilka typer av kläder som är bra 

för årstiden. I ena brevet påpekar pedagogerna att det inte är lätt att veta vilka kläder som kan 

passa för dagen när vädret ändrar sig hela tiden.  

 

Breven verkar vara en kombination av Karlssons (2006,s. 97-100) skriftfunktioner orientering 

och problemlösning. Vårdnadshavarna blir informerade om vad som gjorts och vad som 

komma ska. Detta är orienteringsdelen och den är ganska rak i sin form. Den bjuder inte in 

vårdnadshavarna till att komma med synpunkter. Sedan har breven en problemlösande 

funktion där vårdnadshavarna förhoppningsvis kommer ta åt sig vad som behövs av kläder 

eller information som förskolan behöver för att kunna genomföra sitt uppdrag. Ibland blir 

breven också en form för förmedling när pedagogerna påminner om inlämning av scheman 

och semestertider, då dessa kommer från förskolechefen (Karlsson, 2006, s. 99).  

 

Bildcollagen är en samling bilder som limmats ihop på en A3 sida och som hängts upp i 

tamburen där vårdnadshavare och barn är tillsammans. Det är sällan någon text annat än en 

rubrik som ”Vi åker madrass” eller ”skogsutflykt”. Pedagogerna försöker få med alla barn 

som varit med på aktiviteten i bild så att vårdnadshavarna kan hitta sitt barn och ha ett samtal 

med barnet om vad som hänt idag. Några bildcollage har text till varje bild. Oftast en 

beskrivning av vad som händer på bilden- ”vi gick över bron” till en bild av 3 barn på en 

träbro. Ett av bildcollagen jag fick innehöll en beskrivning av ett experiment som gjorts i 

förskolan. Texten beskrev att barnen fick komma med egna hypoteser om vad som skulle 

hända och förklarade vilka begrepp de jobbat med. Det var även en referens till läroplanen i 

texten. Det intressanta var att denna text var utformad av en VFU student. En student är 

mycket van vid att förmedla på vilket sätt lärandet främjas och sker. En orsak till att det 

förmedlas så lite information om didaktik och läroplan i texterna kan vara det Nilsson & 

Waldemarson (2016, s. 188) kallar för en självuppfyllande profetia. Det kan vara så att 

pedagogerna utgår ifrån att vårdnadshavarna inte är intresserade i läroplanen och didaktiken 

och förmedlar omedvetet till vårdnadshavarna att detta inte är intressant. 
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Veckoöversikten som hänger i tamburen blev uppdaterat varje eftermiddag med dagens 

göromål. De var skrivit i stickordsform ” Vila”-”Lekhallen”- ”klippt och klistrat”-”Fri lek”. 

Varje dag stod det även med vad man ätit till lunch.  

 

Båda breven och bildcollagen är exempel på vad Karlsson (2006, s. 145) kallar för en 

visualisering av samhället. Texterna är stora, färggranna och fulla av bilder. Att göra de kräver 

kompetens inom grafiska uppställningstekniker och datorvana. Veckoöversikten och 

bildcollagen är som Karlsson (2006, s. 97) beskriver det, ett skrivande och läsande ”för att 

fortlöpande förmedla erfarenheter och brygga över tidsluckor”. Det handlar alltså om 

skriftfunktionerna orientering och dokumentation där pedagogerna överför information till 

vårdnadshavarna om vad som gjorts under dagens aktiviteter.  

 

Bloggen ligger på det digitala verktyget Edwise och består oftast av samma information som 

vårdnadshavarna får via bildcollagen men med lite mer skrift, något som gör att 

skriftfunktionen först och främst är orientering (Karlsson, 2006, s. 97). På vissa avdelningar 

fanns det också enskilda bloggar för varje barn som bara barnets vårdnadshavare har tillgång 

till. Jag har valt att inte ta dessa med i undersökningen då informationen här inte har relevans 

för alla vårdnadshavare på förskolan.  

 

Det är viktigt att tänka på att pedagogernas användning av skrift har två uppgifter. De ska 

överlämna till vårdnadshavarna och även fungera som egen dokumentation av verksamheten. 

Och det kan vara samma skrift som ändrar form utifrån vem det är som läser. Läser 

vårdnadshavaren är det överlämning och läser en pedagog så kan det vara dokumentation 

(Karlsson, 2006, s. 130).  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att texterna som pedagogerna producerar först och främst 

verkar som orientering och problemlösning för vårdnadshavarna. Texterna ger tydliga 

instruktioner till vårdnadshavarna om vad de kan bidra med och orienterar de om vad som 

hänt senaste tiden. Texterna är tydliga i sin rollfördelning där pedagogerna är de som vet mest 

om pedagogiken och vårdnadshavarna bidrar i omsorgsdelen (Forsberg, 2007, s. 279).  
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5.2 Intervjuer med pedagoger 

 

Efter att ha börjat intervjun med att prata lita allmänt om pedagogernas bakgrund och 

erfarenhet inom förskolan gick vi över till att besvara frågorna under de olika rubrikerna. Vi 

började med kommunikationsstrategier och frågorna som tar för sig vilken typ av information 

som förekommer i verksamheten, hur pedagogerna arbetar för att göra sig förstådda och vilka 

fördelar som finns vid skriftlig information.  Vidare svarade pedagogerna på hur de ser på 

samverkan och hur man arbetar för att främja den. Till slut svarade pedagogerna på frågorna 

om vilka resurser och stöd de har tillgång till och synen på egen kompetens inom 

kommunikation och skriftlig information.  

 

5.2.1 Kommunikationsstrategier och samverkan 

 

Pedagogerna nämner flera olika former av information som förekommer i förskolan: infobrev, 

bildcollage och digital kommunikation via Edwise, sedan nämndes även verksamhetsplan och 

likabehandlingsplan som delas ut till vårdnadshavarna. Även egen planering och noteringar 

om enskilda barn som grund för utvecklingssamtal nämndes men dessa delas inte ut till 

vårdnadshavare men anses som arbetsmaterial för pedagogerna. Flera av pedagogerna tog 

också upp SMS men kommenterade själv att detta oftast används av vårdnadshavare för att 

anmäla sjukdom eller andra korta meddelanden.  

 

I samtal med pedagogerna om hur de arbetar för att bli förstådda av vårdnadshavarna och hur 

de främjar samverkan i den skriftliga informationen svarar de att de oftast försöker hålla det 

enkelt och rakt fram, utan pedagogiska facktermer då ”det ska kunna läsas av alla”. 

Informationen är oftast av typen ”vad vi har gjort, vad vi ska göra och hur gruppen fungerar”.  

En pedagog uttalade att ”vi jobbar tillsammans i arbetslaget för att skriva en text som alla kan 

förstå. Olika människor ser olika saker och när vi är fler som skriver texten så får vi med oss 

fler synvinklar och förhoppningsvis skapas en tydlig text”. Flera av pedagogerna pratade om 

hur relationen till vårdnadshavaren la grunden för ett bra samarbete och bra kommunikation. 

”När vi känner föräldrarna så vet vi vad de behöver för information och hur vi kan skriva så 

att de förstår”. Här ser vi hur pedagogerna använder sig av vad Karlsson (2006, s. 144) kallar 
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den nya skriftkompetensen. Pedagogerna tolkar om olika innehåll från styrdokument och 

planeringsdokument och skriver ner det så att vårdnadshavarna förstår. Pedagogerna pratar 

här även om relationen och hur viktigt det är att känna personen man kommuniserar med. Det 

stämmer överens med vad Nilsson och Waldemarson (2016, s. 137) skriver om hur en 

utvecklad relation gör att man agerar utifrån en gemensam överenskommelse om hur 

kommunikationen ska se ut för att det ska fungera på ett bra sätt.  

 

Det kan också vara så att pedagogerna medvetet förenklar texten och skriver in så lite 

engagerande text som möjligt för att undvika ”för många påverkningar” från 

vårdnadshavarna. Som en pedagog uttryckte det: ” Vi kan ju inte ta hänsyn till 15 olika 

uppfattningar från vårdnadshavarna” Det visar hur pedagogerna anpassar vad de skriver och, 

som Löfdahl (2014a, s. 262) skriver, använder sig av olika professionella strategier för att 

skapa distans och underlätta sitt arbete. Samtidigt uttryckte alla pedagogerna att de anser 

vårdnadshavarnas delaktighet i verksamheten som en viktig del som bidrar till barns trygghet 

och trivsel.  

 

Pedagogerna uttryckte att skriftlig information tar tid att utforma på ett bra sätt och kan ta 

mycket tid från verksamheten. Oftast är detta arbetet kopplat till någon känsla av stress och 

uppgivenhet och tar uppmärksamhet bort från barngruppen. Som pedagog kan man känna att 

man lämnar sin arbetskollega ensam. Pedagogerna uttryckte också att de inte kände att den 

skriftliga informationen var lika viktig som den muntliga. De var upptagna av 

relationsbyggande samtal och kände att all information av vikt borde tas muntligt.  

Pedagogerna uttrycker också att de utgår ifrån att en del av vårdnadshavarna inte läser den 

skriftliga informationen som kommer. Antigen för att de inte hinner, orkar eller att de kanske 

inte får chansen då den som hämtat barnet inte tagit med lappen hem eller att lappen hamnar i 

soporna innan både hunnit läsa. Reedy och McGrath(2008, s. 350) ”one parent gets it and the 

other never sees it”. Vi ser här hur pedagogerna visar samma oro för missuppfattningar i den 

skriftliga informationen som Reedy och McGrath (2008, s. 352) skriver om och att 

pedagogerna känner att skriftlig information kan vara för ensidig och inte skapa de goda 

relationerna som man behöver i verksamheten. Nilsson och Waldemarson (2016, s. 137) 

beskriver en relation som regelbundna möten mellan människor över en längre tidsperiod där 

man skapar en bild av den andra personen som man sedan agerar utifrån vid kommunikation 
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och samspel. Pedagogerna uttryckta flera gånger att det kan vara bra att se reaktionerna hos 

vårdnadshavare när man tar upp något. ”Även den minsta lilla sak kan bli känslig när det 

gäller ens barn”.  

 

Den enda riktiga positiva fördelen vid skriftlig information enligt pedagogerna var att man får 

ut likartad information till många människor samtidigt. Klumpinformation som det är viktigt 

att alla har fått och som de kan läsa igen som t.ex. semesterplanering och stängningsdagar.  

 

5.2.2 Förskolepersonalens resurser och kompetens 

 

Pedagogerna känner att de inte har den kompetensen som behövs för att möta de nya kraven 

på inte bara skriftlig men även digital information. Flera uttryckte också att det fanns väldigt 

lite stöd när det kom till dessa frågor. ”Det förväntas att någon personal på förskolan har 

erfarenheter från att jobba digitalt och så ska alla vi andra fråga denna person. Något som ju 

tar ännu mer tid från barngruppen”. Pedagogerna tycker inte heller att skriftlig information 

ger samma möjlighet att bygga upp en bra relation med vårdnadshavarna och därför anser de 

att den inte har lika stort värde som ett samtal. Här kan det också tänkas att pedagogerna inte 

riktigt känner sig bekväma i rollen som skribent och att de känner sig osäkra kring hur man 

skriver och hur det tolkas. Detta kommer fram i pedagogernas uttalanden om hur de förenklar 

texterna och att de inte har några förväntningar på att texterna ens läsas något som kan 

resultera i att texten blir så vag och orden så neutrala att meddelandet blir missuppfattat och 

pedagogernas avsikt inte förmedlas (Hougaard, 2004, s. 7). 

 

 

En intressant detalj som kom fram i intervjuerna med pedagogerna var att de inte vet hur 

många av vårdnadshavarna som faktiskt läser bloggen. Vårdnadshavarna kan kommentera 

bloggen men om detta inte görs har pedagogerna ingen aning om deras texter blir lästa. Det 

blir, som Nilsson och Waldemarsson (2016, s. 101) skriver, inte så mycket kommunikation 

men information och avsaknaden av feedback kan ge en upplevelse av att texten inte är 

intressant.  
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5.3 Intervjuer och enkäter med vårdnadshavare 

 

I detta kapitel redovisar jag hur vårdnadshavarna har svarat på enkäten och i intervjuarna. De 

sex huvudfrågorna (Se bilaga 1 & 2) är i grunden helt lika men under intervjuarna har det 

kommit fram flera detaljer och jag har även haft möjlighet att ställa följdfrågor.  

 

5.3.1 Informationstyper och hur de tolkas 

 

Vårdnadshavarna berättade om flera olika former för information som förekommer i 

förskolan: infobrev, olika typer av kallelser och påminnelser om semesterplanering och 

Edwise. I enkätsvaren hade alla vårdnadshavare kryssat för informationsbrev men sen var det 

stor variation i vad som blev kryssat. Jag vet att alla avdelningar har alla former för 

information så detta kan antigen tolkas som att vårdnadshavarna inte ser på detta som viktig 

information eller så har de inte upptäckt att informationen finns. Det var bildcollagen som 

minst antal vårdnadshavare kryssade i. Det intressanta är att när vårdnadshavarna sedan skulle 

kryssa i hur ofta de läste informationen så kryssade de i för flera sorter information än de hade 

kryssat i att de fick (Se figur 1). Något som jag tolkar som att de inte uppfattar bildcollage 

som information men på en direkt fråga om de läser den så kryssade de in att ja det gjorde de. 

Detta stämmer bra med Karlssons (2006, s. 109) teori om skriftanvändning och den dolde 

texten som vi tar in varje dag utan att reflektera över att vi faktiskt läser.  

 

Figur 1. Mottagen information och hur ofta den läsas. Fråga 1-2 i enkäten. 
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Vårdnadshavarna tycker det är flera fördelar vid skriftlig information. ”Det är bra att ha det på 

papper ifall man glömmer”- ”Om lappen försvinner så ligger det på Edwise. Hur bra som 

helst”. Det visar att flera källor till informationen är en fördel då många pedagoger utgår ifrån 

att informationen inte blir läst eller försvinner på vägen från förskolan (Reedy & McGrath, 

2008, s. 350). Vårdnadshavarna tyckte det faktum att man kan läsa om informationen är en 

fördel. Den skriftliga blev av flera vårdnadshavare ansedd som den viktigaste informationen. 

Det visade sig också i enkäten där alla som svarade tyckte den skriftliga informationen var 

relevant för sig och sitt barn (Se figur 2). Det kan verka som vårdnadshavarna läser mycket av 

informationen de får i form av sökläsning (Karlsson, 2006, s. 106) vilket innebär att de letar 

genom texten efter den information som de känner är relevant för sig och sitt barn. Här kan 

det vara intressant att reflektera över vad det är som skapar relevans för något och hur vi som 

pedagoger kan vara med och påverka detta.  

 

5.3.2 Synen på skriftlig information och delaktighet 

 

Upplevelsen av skillnaden på skriftlig och muntlig information i enkäten var delad (Se figur 

2). Hälften svarade ja och kommenterade detta med ”vid muntlig information tillkommer mer 

personlig information gällende ens barn”. En annan skrev ”viktiga saker i brev, vardag 

muntligt” en tredje skrev ” Man kan gå tillbaka och läsa den skriftliga ifall man glömmer vad 

som sas”. Under intervjuerna kom det fram att det kan variera vilken typ av information som 

är önskvärd utifrån vårdnadshavarens förutsättningar för den specifika dagen: ” Har man 

bråttom så vill man ju inte stå och prata hela dagen. Då är det bättre att kunna ha möjlighet att 

få veta vad barnet gjord skriftligt som man kan läsa senare. Eller på bloggen som jag kan läsa 

tillsammans med mitt barn. Det är så himla mysigt”. Här beskriver vårdnadshavaren att den 

skriftliga informationen kan vara en avlastning, en trygghet som finns där i en stressad vardag 

och som ger möjligheter till fungerande kommunikation även fast tiden inte sträcker till. 

Kommunikationen tillfredsställer de behov som vårdnadshavaren har och skapar en 

gemensam upplevelsesvärld och ger vårdnadshavaren en känsla av trygghet och tillhörighet 

(Nilsson & Waldemarson, 2016, s. 228-229). 
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Ingen av vårdnadshavarna i enkäten tyckte det saknades något i den skriftliga informationen 

(Se figur 2). Även här fanns det plats till kommentarer. Här var det bara två kommentarer.” 

Nej, allt är perfekt” och ”nej, inte vad jag kan komma på”. Intressant är det att under 

intervjuerna kom flera vårdnadshavare på information som de saknar. ”En utskrift av vad som 

sagt under utvecklingssamtalet vore perfekt. Man glömmer så fort och just 

utvecklingssamtalen är ju så viktiga”. Här pratade fler vårdnadshavare om hur viktigt den 

skriftliga informationen är som minnesstöd. ”Det man kommer ihåg när man står i hallen är 

som bortblåst när man kommer hem”. En annan pratade varmt om information som förskolan 

lämnat ut före sommarlovet som påminde om vikten av att läsa med barnen: ” jag fyllde inte i 

något men lappen hängde på kylskåpet hela sommaren och påminde mig om läsningen”. Här 

pratar vårdnadshavarna om en känsla av kontinuitet som skapas vid hjälp av texterna 

(Karlsson, 2006, s. 102).  

 

Figur 2. Översikt över frågorna 3-6 i enkäten 

 

 

Fråga sex i enkäten var om den skriftliga informationen bidrar till att vårdnadshavaren känner 

sig mer delaktig och insatt i förskolans verksamhet. På den frågan svarade alla ja (Se figur 2). 

I intervjuerna sa vårdnadshavarna att de är mycket nöjda med förskolan och den 

informationen de får och de känner att de får en insyn i hur deras barn har det i förskolan och 

vad de gör under dagarna. Återigen är det kontinuitet som skapas med hjälp av texter 

(Karlsson, 2006, s. 102). Vårdnadshavarna ser den skriftliga informationen som en 

förlängning av verksamheten och den fungerar som ett minnesstöd och skapar delaktighet i en 

stressad vardag. Det skrivna ordet blir tryggt och möjliggör upprepad läsning vid behov.  
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6 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuterar jag resultaten i förhållande till mitt syfte som är att skapa förståelse 

för de olika former av information som vårdnadshavarna får från förskolan, pedagogernas 

syfte med denna och vårdnadshavarnas upplevelse och tolkning av informationen. 

Frågeställningarna som jag försöker besvara är: 

 

Hur får vårdnadshavarna skriftlig information? 

Vad är pedagogernas målsättning med informationen? 

Vilken typ av information får de, information om pedagogisk verksamhet eller om 

omsorgsrelaterade saker? 

Vad tycker vårdnadshavarna om den information de får?  

Är det något vårdnadshavarna saknar skriftlig information om? 

 

6.1 Kommentarer till resultatet 

 

Resultatet av undersökningen visar att vårdnadshavarna har en mycket mer positiv bild av den 

skriftlig information än pedagogerna som ser den som tidskrävande och opersonlig och med 

stor möjlighet att feltolkas. Detta stämmer med Reedy och McGrath (2008, s. 351) 

beskrivning av att förskolepersonalen föredrar muntlig kommunikation. Detta kan ha 

sammanhang med den ökande pressen på pedagogerna genom styrdokumenten att arbeta och 

dokumentera självständigt men också genom pressen som uppstår i och med dessa nya 

arbetsuppgifter och de nya kompetenser som det kräver (Karlsson, 2006, s. 144).  

 

Resultatet visar också att vårdnadshavarna i stort sett tycker att all information är bra och 

skapar en känsla av delaktighet. Vårdnadshavarna får information på många olika sätt som till 

exempel informationsbrev, veckokalender, digitala bloggar och bildcollage. De är också nöjda 

med den informationen de får, de sätt som de får den på och upplever inte att de saknar något. 

Samtidigt är det svårt att sakna det man inte känner till. Att didaktiken och tanken bakom 

aktiviteterna inte kommer fram bidrar ju inte till en önskan om mer sådan information. 

Pedagogerna verkar försöka balanserar vad de måste göra med vad de skulle vilja göra utifrån 
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de resurser och de förutsättningar som finns i verksamheten. Att använda sig av professionella 

strategier för att skapa distans är inte en enbart negativ sak men det finns risk att 

vårdnadshavarna inte får den möjlighet att påverka verksamheten som det är tänkt i läroplanen 

om de inte får tillräcklig information och bjuds in till delaktighet utan pedagogerna skapar 

mera distans än närhet (Löfdahl, 2014, s. 264). Murray m.fl. (2014, s. 1032) beskriver hur det 

i Australien är pedagogens ansvar (på samma sätt som i Sverige) att skapa effektiva strategier 

för kommunikation och uppmuntra till delaktighet i förskolans verksamhet. Det är också 

viktigt att ha med sig att förutfattade meningar och förväntningar på vårdnadshavarna och 

barn utifrån olika sociala faktorer som utbildning och inkomst påverkar på vilket sätt 

pedagogerna jobbar för att involvera vårdnadshavarna (Murray m.fl., 2014, s. 1048).  

 

Resultatet visar också att pedagogerna använder skrift och olika skriftpraktiker i vardagen i ett 

socialt och kulturellt samanhang där man skapar roller och positionerar sig i förhållande till 

vårdnadshavarna (Karlsson, 2006, s. 24). Den skriftliga informationen känns trygg och man 

kan säkerställa att alla får ta del av den.  Det finns uppfattningar om vad den skriftliga 

informationen kan och ska bidra med och att bryta dessa mönster kan vara svårt. Det som är 

viktigt är att pedagogerna är medvetna om varför informationen ser ut som den gör och att de 

kan påverka vad och hur man skriver. Att kunna skapa nya sätt att kommunicera skapar nya 

möjligheter för vårdnadshavare och pedagoger för samverkan och delaktighet. Att ändra 

pedagogernas hållningar till den skriftliga informationen kan skapa dessa möjligheter genom 

att förväntningarna på vårdnadshavarna ändras (Hougaard, 2008, s. 34).  

 

I förskolans värld förväntas pedagogen skriva texter som andra ska läsa, tolka och bedöma. 

Det ska informeras, dokumenteras, utvärderas, planeras och mycket mer i den dagliga 

verksamheten. Varje form av text kräver sin unika layout och vilken form en text har beror 

mycket på vem som är den tilltänkta läsaren. Är det förskolechefen, en kollega eller en 

vårdnadshavare? Vi uttrycker oss annorlunda till olika personer. Vissa skriver vi till på 

fackspråk, andra i stickordsform som minneshjälp eller annat.  Båda Murray m.fl. (2014, s. 

1048) och Nilsson och Waldemarsson (2016, s. 31) beskriver kommunikation som något 

komplext som har olika förutsättningar utifrån olika faktorer som kultur, kontext, utbildning 

och annat. Det som har undersökts är texternas upplevde värde i verksamheten och vilket 

syfte pedagogerna känner att de fyller.  
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Det framkommer att vårdnadshavare och pedagogers syn på skriftlig information skilde sig. 

Detta kan bero på en skillnad i vad man faktiskt anser vara information och vilken relevans 

man tycker den har. Pedagogerna är naturligt nog fokuserade på den pedagogiska delen av 

verksamheten och även om omsorg är en viktig del av verksamheten så är den inte lika mätbar 

i kvalitetsarbetet på samma sätt som det pedagogiska arbetet är. Vårdnadshavarna å andra 

sidan är tacksamma för all information och skiljer inte på samma sätt mellan pedagogisk och 

omsorgsrelaterat information. Det kan vara ett av de sätt som uppfattningar om hur 

verksamheten ska vara som skiljer sig mellan vårdnadshavare och pedagoger som Sandell och 

Nyrén (2007, s. 229-243) nämner. Murray m.fl. (2014, s. 1033) beskriver att det inte existerar 

en mall som är lämplig för alla vårdnadshavare. Pedagogerna måste utgå ifrån att olika 

vårdnadshavare har olika förutsättningar och anpassa informationen och erbjuda eget stöd 

gemtemot vårdnadshavarna utifrån detta. Det är pedagogens plikt att skapa möjligheter för 

delaktighet.  

 

Det framträder en bild av pedagogerna som stämmer överens med tidigare forskning där de 

har vissa fördomar kring skriftlig information och dennas värde i verksamheten (Reedy & 

McGrath, 2008, s. 350) Pedagogernas sätt att producera och lämna ut information påverkas av 

dessa fördomar och uppfattningar. Att producera tydlig skriftlig kommunikation är en 

utmaning för pedagogerna men nödvändigt då muntlig information kompliceras av känslor, 

tid och närvaro av barnen (Reedy & McGrath, 2008, s. 351). Enligt läroplanen (Skolverket, 

2016, s. 13) ska vårdnadshavare ges möjlighet till delaktighet i verksamheten och även ges 

möjlighet till att utöva inflytande. Alla vårdnadshavare i min undersökning uttryckte att den 

skriftliga informationen skapade delaktighet. Att denna information inte värderas lika högt av 

pedagogerna kan resultera i att möjligheter till delaktighet minskas då pedagogerna inte 

prioriterar att skriva den eller skriver den så neutralt att den inte skapar något vidare 

engagemang för delaktighet.  
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6.2 Metoddiskussion 

 

Då mitt syfte och mina frågeställningar utgår från pedagoger och vårdnadshavares upplevelser 

och erfarenheter är intervju den metod som ger bäst svar på detta.  När man intervjuar någon 

så får man detaljerade svar om sådant som man inte kan observera och intervjuobjektet kan 

berätta hur de tänker eller känner kring frågeställningen (Christofersson & Johanesson, 2017, 

s. 83). Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att man som forskare kan påverka samtalets gång 

och vad som får vikt och mening i intervjuen. ”Man blir som forskare en del av det man un-

dersöker” (Bengtsson & Hägglund, 2014, s. 123). Om jag fått möjligheten att få göra fler in-

tervjuer så tror jag empirin vore mer djupgående och om jag haft möjlighet att spela in alla 

samtal kunde jag också ha fångat upp ännu mer av underliggande uppfattningar och tolkning-

ar hos mina informanter. Jag har inte haft möjlighet att spela in samtalen då den tekniska ut-

rustningen inte fungerade när intervjuerna genomfördes.  

 

När det gäller enkäten så valde jag bort att ha med bakgrundsfrågor om ålder, kön, inkomst, 

och utbildning. Detta medför att jag inte på något vis kan säga någonting om dessa faktorers 

påverkan på hur man tolkar informationen. Jag hade ingen definition av begreppet 

information till vårdnadhavarna i enkätbrevet. Det innebär att svaren i enkäten kan vara 

färgade av vilken typ av information vårdnadshavarna har utgått ifrån när de svarat och att 

denna kan skilja sig från min egen uppfattning och tolkning av begreppet information i detta 

sammanhang. Jag kan inte heller på något sätt kontrollera om det informanterna har svarat i 

intervju och på enkät är sanningsenligt men jag har inte fått fram någon information som 

upplevs som påhittad. Många faktorer kan påverka hur man svarar på en fråga makt, relation, 

status och liknande men det betyder inte att svaren är oriktiga. De är kontextualiserade. Alltså 

påverkad av den situationen som informanten är i när den svarar på frågan.  

 

När jag gjorde undersökningen så intervjuade jag pedagogerna först innan jag samlade in 

enkäterna och intervjuade vårdnadshavarna. Sist analyserade jag texterna som jag fått. Om jag 

skulle göra om undersökningen tror jag att det blivit annorlunda frågor om jag börjat med 

texterna och kategoriserat dem för att sedan fråga pedagogerna hur de tänkte när de skapade 

texterna. Att kunna koppla skriftpraktikerna i frågorna mot textens syfte och hur pedagogerna 

upplevde att texterna kunde påverka vårdnadshavarna vore intressant.  
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Det vore önskvärt om flera vårdnadshavare kunde medverkat särskilt vid intervjuer då det 

framkom mycket tydlig och detaljerad information. Orsaken till att så få medverkade är inte 

känd men ganska kort tidsfrist för att få in empirin kan ha varit en bidragande orsak. Många 

vårdnadshavare frågade mig mot slutet av min uppgift om de kunde bidra med något mer och 

det verkade som att när de haft den skriftliga informationen hemma en stund och hunnit läsa 

den ordentligt så var de mer motiverade att medverka.  

 

6.3 Förslag till fortsatta studier 

 

Det har kommit upp många frågeställningar under arbetets gång och det finns olika riktningar 

som man kan fortsätta att undersöka. Bland annat har frågan om vårdnadshavarnas 

utbildningsnivå påverkar hur de tolkar informationen varit en tanke hela vägen. En djupare 

undersökning av vårdnadshavarnas tolkning av texterna utifrån olika kulturella skillnader och 

maktfaktorer skulle vara intressant. Detta för att öka pedagogers medvetenhet om hur dessa 

faktorer påverkar de som läser deras texter men också så att de kanske ändrar sina texter till 

att utmana vårdnadshavarna lite mer och bjuda in till delaktighet och samverkan utifrån det 

faktum att alla är olika och har olika förutsättningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

Intervjuschema pedagoger 
Bakgrundsfrågor 

 

 

Kommunikationsstrategier 

 

t göra dig förstådd i det skriftliga material som lämnas ut? 

Vilka fördelar finns det vid skriftlig/muntlig information?  

Samverkan 

 

relation till barns trivsel, utveckling och lärande i 

förskolan? 

Förskolepersonalens resurser och kompetens 

l i kommunikation och samverkan? 

amverkan? 

Avslutning 

 

jag behöver en djupare förståelse av något vi pratat om? 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavare: 

Viken typ av skriftlig information får du från förskolan? 

Läser du all information du får från förskolan? 

Hur uppfattar du denna information? 

Är det någon skillnad på skriftlig och muntlig information? 

Är det något som saknas i informationen?  

Känner du dig delaktig i verksamheten? På vilket sätt? 

Känner du att det är något du vill tillägga eller förtydliga? 

Kan jag återkomma om jag behöver en djupare förståelse av något vi pratat om? 
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Bilaga 2: 

 

Hej 

Mitt namn är Kristin Husom och jag läser till förskollärare på Karlstad 

universitet. Jag ska denna termin skriva mitt examensarbete som undersöker 

vilken skriftlig information som vårdnadshavare mottar och på vilket sätt denna 

information tolkas och används som en del av förskolans uppdrag att skapa 

delaktighet i verksamheten. Syftet med undersökningen är att få en klar bild av 

pedagogernas målsättning med informationen och även få en inblick i hur 

vårdnadshavare tolkar informationen och om den anses relevant.  

Då det har varit svårt att få tag på intervjuobjekter till min undersökning hoppas 

jag nu ni kan ta er tid att svara på denna korta enkät. De som väljer att delta i 

undersökningen är under hela processen och i det färdiga arbetet totalt anonyma. 

När uppgiften är klar och godkänt kommer alla notat och arbetsmaterial att 

förstöras. Ingen andra än jag har tillgång att använda arbetsmaterialet.  

Jag hoppas verkligen så många som möjligt har anledning att delta i 

undersökningen och har ni den minsta fundering eller fråga är det bara att 

kontakta mig. 

Vänligen fyll i innan 6 december. På förhand tack. 

Med vänlig hälsning 

Kristin Husom 

Mobil: 07x-xxxxxxx 

Mejl: xxxxxxxxx 
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Enkät  

Enkät (Sätt kryss i den ruta som passar bäst) 

1.Vilken typ av skriftlig information/kommunikation får du från förskolan? 

Informationsbrev    ______ 

Kallelser till möten ______ 

Bildcollage             ______ 

Blogg på Edwise    ______ 

SMS                       ______ 

Annat                     ___________________(Skriv gärna in vilken typ av kommunikation du 

menar) 

2.Hur ofta läser du informationen? 

Informationsbrev    : Alltid___  Oftast____ Ibland____ Aldrig_____ 

Kallelser till möten  : Alltid___  Oftast____ Ibland____ Aldrig_____ 

Bildcollage               : Alltid___  Oftast____ Ibland____ Aldrig_____ 

Blogg på Edwise      : Alltid___  Oftast____ Ibland____ Aldrig_____ 

SMS                          : Alltid___  Oftast____ Ibland____ Aldrig_____ 

Annat                        : Alltid___  Oftast____ Ibland____ Aldrig_____ 

3.Tycker du informationen du får är viktig och relevant för dig och ditt barn? 

Ja___  Oftast___  Nej___ 

 

4.Är det någon skillnad i vilken typ av information som ges skriftligt eller muntligt? 

JA___  NEJ__ 

Om ja, vad är skillnaden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

5.Är det något som du tycker saknas i den skriftliga informationen? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

6.Bidrar den skriftliga informationen till att du som vårdnadshavare känner dig mer 

delaktig och insatt i förskolans verksamhet? 

Ja___  Nej___ 

 

Tack för din medverkan. 

Om någon skulle känna att de har möjlighet att vara med på en kort intervju om detta tema är 

jag tacksam om ni kontaktar mig på telefon 07XXXXXXXX. 

Mvh 

Kristin Husom 

 


