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Abstract
The overall aim of this doctoral thesis is to study communication work among
personnel in Swedish pre-schools, with a particular focus on mediated communication with parents. The purpose is also to analyse what roles are given
to the professionals in this communication, to identify what subject positions
are constructed and to identify how boundaries are managed within the communication practices.
The primary theoretical framework of the thesis is social constructivism
and symbolic interactionism. The pre-school organisation and identities are
regarded as in a perpetual state of becoming and changes in the media landscape are viewed as rearranging the preconditions for communication practices. Technical innovations are regarded as social products at both ends.
Results build upon observations in five pre-schools, interviews with 32 preschool employees and multimodal analysis of communication material directed to parents. Additional interviews and document studies were conducted
in the form of a case study, in order to gain knowledge of the implementation
of a digital learning platform.
The study shows that the communication environments differ between
pre-schools, e.g. concerning how and which mediums are used. Several obstacles to communication are identified, of which many (but not all) are related to the socioeconomic status of parents. Within the mediated communication, pre-school personnel to some extent position themselves as experts
concerning practical and pedagogical questions, whilst parents are positioned
as actors in need of guidance. A major function of mediated communication
is assigning parents’ responsibilities in relation to the pre-school, along with
norms regarding what constitutes the “good” (pre-school) parent. Boundary
IX

work in relation to parents is conducted using different modalities, used for
hedging but also for establishing professional positions. Digitalisation appears
as a negative force when introduced top-down, without regards to the needs,
previous practices and preconditions within a particular pre-school; but as a
positive force when initiated by the professionals themselves and when responding to particular needs within specific pre-schools. As expectations on
digitalisation in pre-schools increase, questions of preconditions and communication skills grow in prominence.
Although expectations on pre-school professionals’ communication skills
are high, communication with parents is not sufficiently acknowledged as
part of the actual work in pre-schools. A sign of (and reasons for) the underprioritisation of communication work is the uneven and arbitrary preconditions for communicating, in the forms of relevant education, time and technical equipment. The lack of resources can be connected to three issues: A
working environment issue (discrepancy between expectations and preconditions), a democratic issue (communication being random rather than planned/
considered) and a professional issue (multimodal communication not reflecting the professional identity that informants strive towards). Communication with parents (and surrounding society) needs to be acknowledged as part
of the work in pre-school, and the personnel need to be given the necessary
skills and conditions for communication, in order to provide equality of access to the parents, but also to give personnel the possibilities of communicating about and reflecting the pre-school organisation as they know it.

Keywords
Pre-school, organisations, non-professional communicators, social constructivism, organisational identity, legitimacy, democracy, digitalization
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1. Inledning
Förskolan är ett pedagogiskt rum för en halv miljon barn, en arbetsplats för
100 000 svenskar (Skolinspektionen 2017:8) och en förutsättning för att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta. Dessutom är förskolan en mötesplats i vardagen för förskollärare, barnskötare och föräldrar, en mötesplats som under de
senaste decennierna har förändrats.
Att ha kontakt med barnens föräldrar har alltid ingått i arbetet vid förskolor, men förväntningarna på personalens förmågor att inviga föräldrarna
i förskolans verksamhet har ökat sedan reformeringen av förskolan i slutet av
1990-talet (Persson och Tallberg Broman 2002, Löfdahl 2014b). Dessutom är
villkoren för föräldrakommunikationen annorlunda idag jämfört med tidigare: medielandskapet har förändrats och kraven på digitalisering inom den offentliga sektorn har ökat (Andréasson 2015). I vilken utsträckning och på vilka
sätt förändringen påverkar förskolepersonalens kommunikation med föräldrar, vet vi emellertid lite om.
I denna avhandling analyserar jag vad kommunikationsarbete innebär för
förskollärare och barnskötare i svenska förskolor, vad de faktiskt gör när de
kommunicerar och vilka betydelser det kan få. Genom att göra det riktar jag
ljuset på en typ av vardagliga kommunikationsprocesser som är en grundläggande förutsättning för att organisationen ska kunna uppfylla sina syften
(Heide et al 2018), men som sällan har blivit föremål för denna typ av medieoch kommunikationsvetenskapliga studier.
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Kommunikation som gränsområde
I den vision för föräldrakommunikation som formulerades i den riktgivande
Barnstugeutredningen 1972, skrevs ett enkelt och okonstlat språk fram som en
nyckel i personalens (förväntade) strävan efter att ge så många föräldrar som
möjligt tillgång till information om förskolan:
Informationen kan till viss del vara skriftlig för att nå alla men
måste då vara enkel och okonventionellt framställd. För belysning
av vissa frågor bör personal, barn och föräldrar tillsammans kunna
sammanställa aktuell information på stencilerade blad om vad som
händer i och kring förskolan.
Barnstugeutredningen, 1972
Relationen mellan förskolepersonalen och föräldrarna beskrevs som så nära
att föräldrarna inte enbart förväntades vara mottagare utan också medproducenter av förskolans information om verksamheten. Fyrtiotvå år senare, i samband med mina intervjuer med anställda vid svenska förskolor, avråder en förskolechef sina medarbetare från att avsluta veckobreven med ordet kram. En
viss distans mellan personal och föräldrar upplevs nödvändig för den professionella autonomin.
Sen har jag också tagit upp med några i personalen att man avslutar inte sitt brev till föräldrar med ”kram”. Det tycker inte jag är
professionellt. […] Vi kramar ju inte föräldrarna, när de kommer
och lämnar och hämtar sina barn.
Förskolechef, förskolan Kandidaten, 2014
De två citaten visar hur förskolornas medierade kommunikation (i bemärkelsen kommunikation som kräver verktyg utöver dem som våra kroppar har försett oss med) handlar om att överföra information, men samtidigt också om
att upprätta gränser, förhandla inflytande och konstruera identiteter – inte
bara för förskolan och dess yrkesgrupper, utan också för föräldrarna.
2
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Införandet av förskolans första läroplan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet 1998) och 1990-talets reformer förtydligade förskollärarnas professionella
roller, samtidigt som föräldrarnas formella inflytande över förskolan förstärktes (Granbom 2011, Berntsson 2006). Utvecklingen har beskrivits som en förtätad relation mellan förskola och hem (Erikson 2004), men också som en
uppluckring av gränserna däremellan (Tallberg Broman, u.å.). Att som anställd vid en förskola å ena sidan arbeta mot att uppfylla förskolans mål och
hävda den egna professionen, och att å andra sidan vara öppen för föräldrarnas synpunkter, kan utmana yrkesgruppernas professionella autonomi (Tallberg Broman 2009; 2013, Eilard och Tallberg Broman 2011, Berntsson 1999).
En teoretisk utgångspunkt för föreliggande studie är att organisationers,
gruppers och individers sociala identiteter formas i interaktion med omgivningen (Burr 2003). Förskolors kommunikation med omgivningen blir därför ett centralt studieobjekt för den som vill förstå förskolepersonalens strävan
efter professionella identiteter och högre status – men också för föräldrars likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan.
Kommunikation som förutsättning för samverkan
Föräldrarelationen omtalas i läroplanen och i forskningen vanligtvis som samarbete eller samverkan. Mer sällsynt är begreppet kommunikation. Ordet samverkan antyder en relation mellan två parter som är fastare och mer formaliserad än enskilda interaktioner (Mallander 2003:136). Min utgångspunkt är
att samverkan inte är möjlig utan kommunikation och att kommunikation
därför är en direkt förutsättning för samverkan (för en utförlig definition av
kommunikation, se s 48). I förskolans läroplan (Lpfö98/10, Skolverket 2010)
formuleras förväntningar om ett nära och förtroendefullt förhållningssätt till
föräldrarna, men utöver de formaliserade samverkansformerna, så som utvecklingssamtal, föräldramöten och den pedagogiska dokumentationen, är det upp
till varje enskild förskola att i vardagen etablera fungerande kommunikationsformer för att realisera denna samverkan mellan personal och föräldrar.
Forskning om föräldrasamverkan har i mycket liten utsträckning fokuserat
på den medierade kommunikationen mellan svenska förskolor och hem. Exem3
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pelvis har få studier ägnats åt vilka medier förskolor använder och på vilka sätt,
vad förskolorna förmedlar, med hjälp av vilka uttrycksformer och hur kommunikationen anpassas till de föräldragrupper som personalen förväntas samverka
med. Ett undantag är en utredning som Skolverket lät göra 2002, vilken tog ett
omfattande grepp om just förskolors kommunikation med föräldrarna.
Utredarna, undervisningsråd Andreas Bergh och expert Gunnar Kriegholm, skriver att de kommunikationsformer som vid denna tidpunkt (2002)
förekom i förskolor främst tillämpades utifrån vana och tradition, eller utifrån
direktiv ovanifrån. Medierna utvärderades sällan med avseende på hur väl de
tillgängliggjorde information för föräldrarna. Utredarna beskriver kommunikationen som enkelriktad, från personal till föräldrar, och menar att den förmåga till målgruppsanpassning och följsamhet som personalen visar i mötet
med föräldrarna i förskolans hall, uteblir i den medierade kommunikationen
(Skolverket 2002:71).
Vidare menar utredarna att Lpfö98 utgår från en förenklad kommunikationssyn, som sätter en allt för låg ambitionsnivå för kommunikationsarbetet i
förskolan. Det saknas riktgivande och gemensam policy för kommunikation i
förskolor, vilket riskerar att leda till att ”skillnaden i makt eller inflytande hela
tiden vidgas mellan dem som vet och dem som vet mindre eller ingenting”
(Skolverket 2002:75, se även Tallberg Broman och Holmberg 2007:59). Utredarna anknyter på så vis till den klassiska medie- och kommunikationsvetenskapliga hypotesen om kunskapsklyftor, formulerad av Tichenor et al (1970),
utifrån vilken information betraktas som en förutsättning för samhällsinflytande, och som gör gällande att resursstarka grupper snabbare än andra tillgodogör sig information och därför gradvis ökar sitt försprång.
Mot denna bakgrund, och med hänsyn till medielandskapets förändring
sedan utredningen publicerades 2002, är det angeläget att problematisera
medieutvecklingen och medieanvändningen i relation till olika socioekonomiska gruppers möjligheter till delaktighet i olika delar av samhället.
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Förväntningar på digitalisering
Digitaliseringen beskrivs i många sammanhang som en lösning på den offent
liga sektorns utmaningar (Andréasson 2015), och tillgång till tekniska resurser
och förmågor blir i allt högre grad ett villkor för människors möjligheter till
samhällsdeltagande (van Deursen och van Dijk 2013:508f, 522). Surfplattor är
idag vanliga verktyg i arbetet med barnen i den svenska förskolan, och barns
digitala kompetenser ges särskilt utrymme i det läroplansförslag som presenterades 2018. I kommunikationen med hemmen är de digitala verktygen däremot mindre etablerade. Det är till exempel långt ifrån alla förskolor som går
att kontakta via e-post under förskoledagen (Skolverket 2016).
Digitaliseringens betydelser för organisationer och deras relation till omgivningen är en fråga som behöver studeras empiriskt och med hänsyn till
organisationens specifika förutsättningar (Baym 2015:51, Hjarvard och Nybro Petersen 2013:54, Hand 2012:17). Ingegerd Tallberg Broman (2013; 2017b),
som är något av en pionjär inom samverkansforskning i förskolan, menar
att digitaliseringen av föräldrakommunikationen i förskolan specifikt behöver förstås utifrån vilka föreställningar om föräldrar och samverkan som finns,
och huruvida förändringen har inkluderande eller exkluderande effekter i relation till föräldragrupperna.
Kraven på transparens, öppenhet och tillgänglighet för granskning utmärker offentliga organisationer, liksom ansvaret att behandla alla medborgare lika och att tillgodose dessa olika och ibland motstridiga intressen (Fred
riksson och Pallas 2016). För att olika föräldragrupper på ett likartat sätt ska
ha tillgång till förskolan och möjligheter till inflytande, krävs enligt Tallberg
Broman och Holmberg (2007:59) också att personalen ständigt utvecklar
sina kommunikativa kompetenser och kapaciteter. Förväntningarna på förskolepersonalen kommunikationsförmågor är således höga. Samtidigt indikerar både föreliggande avhandling och tidigare studier (Tallberg Broman
2013:34, Tallberg Broman och Holmberg 2007:18, Bouakaz 2009:176, Kolfjord 2011:181) att förskolepersonalen inte upplever sig ha förberetts på denna typ av arbetsuppgifter i sina utbildningar. Det finns således ett glapp mellan förväntningarna och förutsättningarna för att kommunicera – vilket är en
kommunikationsutmaning såväl för föräldrarna som för personalen.
5
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Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna avhandling är att studera förskollärares
och barnskötares kommunikationsarbete i den svenska förskolan, med ett särskilt fokus på den medierade kommunikationen med föräldrar. Avsikten är att
analysera dels vilken roll förskolepersonalen – det vill säga högskoleutbildade
förskollärare respektive ofta gymnasieutbildade barnskötare – ges i kommunikationen med föräldrarna; dels vilka subjektspositioner som konstrueras för
personalen respektive föräldrarna; och dels vilka gränsdragningar dem emellan som sker i kommunikationen. För att besvara syftet utgår jag från fyra frågeställningar:
Hur ser förskolans kommunikationsmiljö ut och hur sker kommunikationsarbete i den?
Vilka förutsättningar för kommunikationsarbetet finns i förskolan och
vilka utmaningar kan identifieras?
Vad karaktäriserar kommunikationens innehåll och form i förskolan?
Hur sker digitaliseringen i förskolan och hur kan den förstås?
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Förskolans bakgrund och sammanhang
Förskolan är idag en förutsättning för mångas möjligheter till yrkesarbete och
betraktas av föräldrar närmast som ett obligatorium (Markström 2005:203).
Men vägen till den etablerade samhällsinstitution vi idag kallar förskola har
varit slingrande och präglad av växlande samhällsideal.
Behovet av storskalig barnomsorg kom sig av att hemmet och arbetsplatsen
separerades i samband med industrialiseringen. Det sena 1800-talets privata initiativ i form av barnkrubbor och barnträdgårdar skiljde sig åt i ursprung och
form, men delade syftet att skapa tillsyn av barnen och samtidigt stötta deras
utveckling som sociala varelser. Inbyggd i båda verksamheterna fanns en grundidé om att stärka, eller lära upp, föräldrar och att trygga vissa moraliska värderingar hos en uppväxande generation (Gars 2002:25f, Tallberg Broman 1995:57,
242, se även Kihlström 1995).
Utifrån en vilja att öka födslotalen och frigöra kvinnlig arbetskraft påskyndades utbyggnaden av en offentligt förvaltad förskola i samband med
folkhemsbygget på 1930- och 1940-talen. Socialstyrelsen steg vid denna tid in
som huvudman för de så kallade storbarnkamrarna, vars fokus låg på tillsyn,
social uppfostran och pedagogisk stimulans (Gars 2002:26, Kihlström 1995).
Den successiva professionaliseringen och vetenskapliggörandet av barnomsorgen tog sig också uttryck i att de första privata förskoleseminarierna vid denna
tid beviljades statsbidrag, för att på 1960-talet förstatligas och i än högre grad
formaliseras sett till innehåll och form (Halldén 1990, Nyberg 2008).
Efter påtryckningar från arbetsgivar- och kvinnoorganisationer byggdes
förskoleverksamheten under 1960- och 1970-talet ut (Gars 2002:26ff) och
kom att bli en kraft i det jämställdhetsarbete som präglade tiden (Tallberg
Broman 1995:11). Den omfattande Barnstugeutredningen, som slutrapportera
des 1972 (Socialdepartementet 1972, Del 1 och 2), innehöll visioner och utvecklingsförslag för framtidens förskola. Barnstugeutredningen markerade
förskolans pedagogiska uppdrag och kan beskrivas som ett avstamp mot den
förskola vi känner idag (Berntsson 2006: 159, Gars 2002:27, Stenmalm Sjöblom och Johansson 1992:13). Propositionen En förskola för alla (1985) tydlig7
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gjorde att tillgången till förskolan var barns rättighet, oavsett föräldrarnas arbetssituation, och till följd av det byggdes antalet förskolor ut ytterligare.
År 1996 överfördes förskolan från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet och 1998 övertog Skolverket myndighetsansvaret från Socialstyrelsen. Införandet av förskolans första läroplan (Utbildningsdepartementet
1998) innebar en tydlig formalisering av förskolans mål och syften. Läroplanen, som ersatte tidigare riktgivande Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987), var och är än idag, kortfattad till formen och strukturerad utifrån strävandemål som ska stödja personalen i arbetet.
Den svenska förskolemodellen är byggd på en kombination av omsorg,
fostran och pedagogik som på engelska brukar benämnas educare (Tallberg
Broman 2017a:24, Styf 2012:12). Educare grundar sig i en övertygelse om att
barns lärande blir möjligt endast i en trygg omsorgskontext (Smith 1996:3)
och syftar på det svenska förskolesystemet som en förening av fostran/lärande
(education) och omsorg (care), två begrepp som tidigare hade betraktats som
relativt åtskilda och förknippade med äldre respektive yngre barn. 1990-talets
reformer innebar en ytterligare markering av förskolans pedagogiska uppdrag
och ett närmande i relation till skolan (Styf 2012:12).
Förskolans olika uppdrag
Förskolans samhällsuppdrag kan enligt pedagogikforskaren Paula Berntsson
(2006:144) beskrivas som tre: ett arbetsmarknadspolitiskt, ett utbildningspolitiskt och ett socialpolitiskt uppdrag. De tre uppdragen överlappar varandra
och kan ibland ge upphov till paradoxer. Förskolans arbetsmarknadspolitiska
uppdrag innebär att förskolan möjliggör för (båda) föräldrar att förvärvsarbeta, och fyller på så vis även en jämställdhetsfunktion. Det är i första hand
det arbetsmarknadspolitiska uppdraget, grundat i arbetsgivares och arbetstag
ares behov av barnomsorg, som har påskyndat den kvantitativa utbyggnaden
av förskolan. Förskolans utbildningspolitiska uppdrag syftar på verksamhetens pedagogiska funktion som arena för barns livslånga lärande och förberedelse inför skolan (Berntsson 2006:43). Slutligen omfattar förskolans tredje,
socialpolitiska uppdrag, att ”fostra barnen enligt samhällets värdegrund”, att
8
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främja barns lika uppväxtvillkor och att fungera som komplement till hemmet och stöd för familjerna (Berntsson 2006:143f, Rantala 2016:14f ). Förskolans mångfacetterade uppdrag beror enligt förskoleforskaren Christina Gars
(2002) på att förskolan är formad ur en avvägning mellan…
…barnets behov av en bra barndomsmiljö som ger trygghet och
utvecklingsmöjligheter, föräldrarnas behov av att hitta en verksamhet som de är nöjda med, föräldrars behov av barnpassning, […]
möjlighet att försörja sig, […] kanske även av stöd i föräldrarollen, förskollärarnas ambitioner att bedriva en verksamhet med god
kvalitet, arbetsmarknadens behov av föräldrarnas tid samt samhällets behov av dugliga samhällsmedborgare […]
(Gars 2002:29)
Förskolans flera och ibland kolliderande funktioner lämnar ett förhandlingsutrymme om vad förskolan är och ”vem som har tolkningsföreträde att definiera hur förskolan ska användas” (Markström 2007:100). Beroende på hur
föräldrar använder förskolan och hur den omtalas, aktualiseras olika aspekter av verksamhetens uppdrag. Annorlunda uttryckt är det av betydelse för
förskollärares professionaliseringssträvanden huruvida förskolans omgivning
i första hand förhåller sig till förskolan som en vistelseplats för barn (arbetsmarknadspolitisk funktion) eller som pedagogisk miljö (utbildningspolitisk
funktion) (Berntsson 2006).
Yrkesgruppernas professionaliseringssträvanden
I förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare. Förskolans läroplan
(Lpfö98/10, aktuell vid tiden för empirinsamlingen) tillskriver förskollärarna
ett särskilt pedagogiskt ansvar och det huvudsakliga ansvaret för samverkan
med föräldrarna.
Barnskötaryrkets utveckling är mindre utforskad än förskolläraryrkets,
men har traditionellt sett riktats in på omvårdnad av barnen, medan förskollärarna har haft det huvudsakliga ansvaret för barns utveckling och lärande. En nationell samordning av en likvärdig barnskötarutbildning har under
9
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många år saknats, och utbildningar bedrivs idag dels på gymnasienivå, dels
inom den kommunala vuxenutbildningen (Gustafsson och Mellgren 2008).
Förskollärarutbildningen har sedan 1940-talet bedrivs i form av förskollärarseminarier, vilka sedan 1970-talet ges på högskolenivå och vilar på vetenskaplig grund (Halldén 1990, Gustafsson och Mellgren 2008). Förskollärarutbildningen omfattar idag tre och ett halvt års heltidsstudier (sju terminer). Den
successiva förlängningen av förskollärarutbildningen kan förstås som ett led
i processen att professionalisera förskolläraryrket, som från fackligt och politiskt håll har pågått allt sedan det första förskollärarseminariet inrättades
(Berntsson 2006, Halldén 1990).
Förskolläraryrket betraktas idag som en preprofession eller semiprofession
(Brante 2009:31). Flera skäl brukar anges till att arbetet går långsamt vad gäller att professionalisera förskolan, inkluderat att höja verksamhetens status
och personalens löner. En orsak anses vara att förskollärare och barnskötares
arbetsuppgifter i förskolan överlappar varandra. Förskollärarnas professionaliseringssträvanden försvåras av att arbetet sker i en kontext ”där förskolans
två yrkeskategorier, förskollärare och barnskötare, har olika utbildningsbakgrund, lön och status, men förväntas arbeta tillsammans i arbetslag” (Enö
2005:38). Möjligheterna att anställa lägre utbildade barnskötare och outbildade vikarier, anses även ha försvårat möjligheterna för förskollärare att dra
nytta av den ständiga bristen på personal som råder i förskolan (Berntsson
2006:21). Arbete med barn är generellt sett mindre statusfyllt ju yngre barnen
är (Nyberg 2008, Lidholt 1999), vilket kan relateras till att kvinnodominerade, socioemotionella yrken traditionellt sett har betraktats som livskall, snarare än professionellt yrkesutövande (Tallberg Broman 1995, 2005).
När jag i avhandlingen talar om personalens professionaliseringssträvanden
är det således som ett samlingsbegrepp för de ansträngningar personalen gör
för att uppnå professionell status, vilket generellt är kopplat till mer respekt,
större förtroende från samhället och att deras röster har en större tyngd än tidigare (Colnerud och Granström 2002:20f ). (För en mer utförlig problematisering av professionsbegreppet, se s 57.)
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Förskolan och New Public Management
Varje enskild kommun ansvarar idag för att tillhandahålla förskoleplats för
barn från ett års ålder och det är kommunerna som ger tillstånd åt privata aktörer att bedriva förskoleverksamheter. Andelen privatägda förskolor var på
1970-talet mycket liten, för att stiga med tilltagande hastighet framåt sekelskiftet. Vid tiden för empiriinsamlingen till denna avhandling (2014) bedrevs
omkring 27 procent av landets närmare 10 000 svenska förskolor som stiftelser, aktiebolag eller i andra organisationsformer (Skolverket 2014).
Det svenska skolsystemet i stort kan sedan 1980-talet sägas ha gått från att
vara ett av de mest reglerade till ett av de minst reglerade i världen (Lundahl
2005). Utveckling kan härledas till New Public Management (npm), som fått
fäste i den svenska skolan i samband med friskolereformen och det fria skolvalet i början av 1990-talet (Lunnedahl 2010:26). npm står för ett sätt att styra och organisera offentliga verksamheter utifrån idéer och metoder hämtade från näringslivet (Andreasson 2015:48). Dessa är i sin tur centrerade kring
konkurrens, marknadsanpassning, kostnadseffektivisering och profilering
(Ball och Youdell 2008:11).
En konsekvens av denna utveckling är att förskolepersonalen i allt högre grad utvärderar den egna verksamheten, sig själva och barnen, samtidigt
som förskolan är allt mer utsatt för granskning från huvudmännen, föräldrarna och omgivningen (Vallberg Roth 2011:164f ). Granskningarna sker delvis genom inspektioner, men tar sig i vardagen främst uttryck i en ökad ström
av dokumentation, rapporter, utvärderingar och handlingsplaner som gör det
möjligt att värdera, mäta och jämföra organisationer (Ball 2006, Bartholdsson 2007). Studier visar att anställda vid svenska förskolor upplever att administrativa uppgifter och tidskrävande dokumentation på senare år har ökat
på bekostnad av arbetet i barngruppen (Tallberg Broman 2017a:32, Vallberg
Roth 2011:164f ).
Utvecklingen mot npm har även inneburit genomgripande förändringar
av språkbruket, liksom nya incitament, roller, positioner och identiteter, det
vill säga idéer om vad det innebär att vara förskollärare eller förskoleförälder
(Ball och Youdell 2008:11). Medborgare, brukare och klienter behandlas i ökad
11
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grad som kunder, vars krav och anspråk på organisationerna förväntas hålla
dem på tå och bidra till hög kvalitet. Eftersom konsumtionssamhället grundar
sig i en strävan efter att ”bli sedd, uppmärksammad, omtalad och åtråvärd”
(Vallberg Roth 2011:165), går det att tala om en kamp om att bedriva den ”bästa verksamheten”, vilket placerar marknadsföring, dokumentation, profilering
och rankning i förgrunden (Berntsson 2006:222, se även Perez Prieto och Löfdahl 2010:71).
Ett förstärkt samverkansuppdrag
Styrdokument på alla nivåer inom förskolan betonar idag betydelsen av föräldrainflytande och föräldrars delaktighet i förskolans verksamheter (Tallberg
Broman 2017b:78). När läroplanen infördes 1998 förstärktes förskolans formella uppdrag att samverka med hemmen och möjliggöra föräldrainflytande
över förskolan. Detta skedde dels utifrån en vilja att demokratisera förskolans
relationer i linje med rådande samhällsideal, dels mot bakgrund av den framväxande producent-konsument-relationen, som innehåller nya ansvar, förväntningar och maktrelationer mellan förskolepersonal och föräldrar (Tallberg
Broman 2013:30ff, Tallberg Broman 2017b:79f, Arnesen och Lundahl 2006).
Förskolans personal är av Skollagen (SFS 2010) ålagd att minst en gång om
året hålla utvecklingssamtal. Lpfö98/10 tillskriver förskolechefen det övergripande ansvaret för att etablera fungerande samarbetsformer, medan förskollärare respektive arbetslaget (förskollärare tillsammans med barnskötare) förväntas skapa möjligheter till delaktighet och inflytande:
2.4 Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling.
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och
mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära
och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha
möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga
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om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och
föräldrarnas möjligheter till inflytande.
Riktlinjer
Förskollärare ska ansvara för
…att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
…att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten
och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
…utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande,
och
…att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
Arbetslaget ska
… visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer
…föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan
samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
…beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
[---]
Som pedagogisk ledare [ansvarar] förskolechefen för att
[---]
…formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt
att arbeta.
(Skolverket 2010, mina markeringar i fetstil)
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Med ord som nära, förtroendefullt, respekt och tillitsfullt skrivs en förväntan
på förtrolighet och intimitet in i den eftersträvansvärda relationen till föräldrarna. Den förskollärare eller barnskötare som söker ytterligare vägledning i
hur kommunikation med hemmen i praktiken ska ske, kan vända sig till Skolverkets Allmänna råd för förskolan (Skolverket 2013b) som har tagits fram ”för
att stödja och ge vägledning [i] arbetet med ökad måluppfyllelse inom förskolan”. I råden beskrivs de dagliga mötena som ”naturliga tillfällen” för samverkan – men inte tillräckliga:
Förskolechefen och förskollärare bör
…ta hänsyn till föräldrars olika möjligheter att delta i och påverka
verksamheten genom att se till att det finns olika former för information och inflytande.
[---]
För att ge alla föräldrar möjligheter att ta del av information och
utöva sitt inflytande är det viktigt att det ges i olika former.
Förskolan erbjuder många naturliga tillfällen till samverkan mellan personal och föräldrar i och med att barnen dagligen lämnas
och hämtas. Denna samverkan handlar oftast om utbyte av information om vad som hänt under dagen. För att ge föräldrarna möjlighet att vara med och aktivt påverka förskolans innehåll är det
viktigt att den pedagogiska verksamheten diskuteras under olika
former som ger alla föräldrar en reell möjlighet till inflytande.
[---]
Det innebär att förskolechefen och personalen i förskolan har ansvar för att aktivt informera barnen och vårdnadshavarna i god tid
om förändringar som kommer att beröra dem och lyssna på deras åsikter.
(Allmänna råd för förskolan, 2013, mina markeringar i fetstil)
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I råden uttrycks en förväntan på personalen att på ett aktivt och varierat sätt
kommunicera med föräldrarna. Råden är emellertid diffusa, vilket innebär att
de relativt få och fria riktlinjerna lämnar till varje enskild förskola, och individ, att utveckla och etablera fungerande kommunikationsformer som möjliggör föräldrars delaktighet. Vilka kommunikationsformer som förekommer
och hur kommunikationen i praktiken sker, är själva studieföremålet för denna avhandling.

Förhållningssätt och
gränsdragningar gentemot föräldrar
Frågan om föräldrars inflytande över förskolan och vilka förhållningssätt som
ska prägla relationen mellan personalen och föräldrarna, är inte helt enkel. I
tidigare studier identifieras för en rad olika roller som föräldrar tilldelas eller intar i relation till förskolan, vilka är förknippade med olika maktförhållanden och grader av föräldradelaktighet. Exempelvis har studier identifierat
förhållningssätt till föräldrar som konsumenter med möjlighet att välja skola,
partners som ser till att barnen har ”rätt” saker, problemlösare som stöttar barnen, publiker som ser vad förskolan och barnen gör, medhjälpare som bistår
personalen, beslutsfattare som deltar i beslutade organ, som problem för förskolan och som lärande subjekt i relation till personalen (jfr Gutmann 1987,
Vincent 1996 et al, Erikson 2004, Sandberg och Vuorinen 2007, Bokström
och Sarkadi 2013, Markström 2013).
Det inflytande som föräldrarna efterfrågar rör i första hand rutiner i förskolan som påverkar deras liv, men de värnar också det latenta inflytandet i
händelse av att problem uppstår. Förskolepersonalen å sin sida säger sig välkomna föräldrainflytande, men är måna om självbestämmandet i frågor som
rör personal, ekonomi och pedagogik (Sandberg och Vuorinen 2007:28, 31).
Det utökade föräldrainflytandet har kritiserats utifrån att föräldrar saknar
kunskap om förskolan och pedagogisk kompetens att besluta om läroplanens konkretisering i verksamheterna, men också för att föräldrars intressen
är partikulära och ensidigt inriktade mot de egna barnen, medan persona15
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len simultant ser till de enskilda barnens och gruppens bästa (Erikson 2004:3,
Tallberg Broman och Holmberg 2007:15, Ståhle 2000, Markström 2013:216).
Att som anställd vid en förskola markera sin egen auktoritet och lärarprofession och samtidigt vara öppen för föräldrars synpunkter, utmanar förskolepersonalens bestämmanderätt över sitt yrkesutövande och förskolans legitimitet som professionell pedagogisk verksamhet (Persson och Tallberg Broman
2002:260, Eilard och Tallberg Broman 2011:12ff, Berntsson 1999:205f ). Tallberg Broman menar att det ökade föräldrainflytandet har återaktualiserat frågan om personalens och föräldrarnas olika kompetenser i förhållande till barnen, och har gett upphov till omförhandlingar om deras respektive roller och
inflytande över varandras sfärer (Eilard och Tallberg Broman 2011:12, 14, se
även Sandberg och Vuorinen 2007:111f ). De otydliga gränserna ger upphov
till avvägningar och potentiella normkonflikter i vardagen, som lärarna upplever sig vara dåligt förberedda på att hantera (Tallberg Broman 2013:24).
Förskolepersonalen har en förhållandevis stor handlingsfrihet när det
kommer till att omsätta läroplanens strävandemål i praktik och kan på så
vis förstås som en slags frontlinjebyråkrater (street-level-bureaucrats) (Berntsson 1999:205). Begreppet frontlinjebyråkrat syftar på yrkesgrupper vars arbete utgår från ett givet ramverk, men vars handlingsfrihet är relativt stor och
sanktionerad av styrdokumentens stora tolkningsutrymme (Lipsky 1980:3,
Johansson 1997:41ff). Att befinna sig vid organisationens rand är emellertid
inte okomplicerat. Förskolor är multifunktionella, offentliga organisationer
som förväntas ta hänsyn till olika och ibland motstridiga behov (jfr Christensen 2005). Endast förskolepersonalen har kännedom om både organisationens
(abstrakta) krav, förväntningar och kapaciteter, och föräldrarnas mer konkreta och ibland motstridiga önskningar och behov (jfr Olsson 1998:227, 243, se
även Johansson 1997).
Utifrån en föreställning om föräldrars bristande förmågor, rymde både
barnträdgårdarna och barnkrubborna fostrande, rådgivande inslag riktade
mot föräldrarna (Markström och Simonsson 2013:15). Förskoleforskaren AnnMarie Markström formulerar det som att…
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…såväl i den tidiga välfärdsstaten som idag anses föräldrar i behov av att ’lära sig’ att vara eller agera på rätt sätt i förhållande till
sina barn. Att stödja och utbilda föräldrar är och har varit ett socialt projekt i den svenska välfärdsmodellen.
(Markström 2013:213)
Föräldrars utökade inflytande framhålls som en medborgerlig rättighet, men
innefattar också förväntningar på att både personal och föräldrar i ökad grad
ska överträda de egna rummens traditionella gränser (Tallberg Broman och
Holmberg 2007:19). Att förskolan öppnas upp och föräldrar får ökad insyn och inflytande, innebär också att normer i högre grad distribueras från
förskolan till hemmen (Markström 2013:223). Pedagogiseringen innefattar
en normöverföring genom kommunikativt förhandlande, exempelvis angående relationens villkor och gruppernas ansvar inför varandra (Markström
2009:203, Tallberg Broman 2013:3). Som exempel på detta beskriver Markström (2013:221) hur förskolepersonal under utvecklingssamtal försöker förmå
föräldrarna att betrakta barnet utifrån sina pedagogiska glasögon. Även föräldrarna blir i denna process granskade med…
…någon slags ”normalitetsglasögon” med utgångspunkt i eller
med syfte att skapa konsensus när det gäller hur vi förstår förskola
och skola, hur vi förstår barn, utveckling, lärande, sociala relationer och även ett gott föräldraskap. På detta sätt förväntas föräldrar
vara delaktiga, pedagogiska partners i förhållande till pedagogiska
experter och institution, ofta med ambitioner om att tillsammans
arbeta för barnens bästa.
(Markström 2013:223)
På spel i dessa samtal står frågan om vad som karaktäriserar en god pedagog
och en god förälder, där den ideala föräldern enligt Markström sätter sig in i
hur förskolan fungerar och tar del av barnens arbete. I dess skugga finns den
misslyckade föräldern, den som inte intresserar sig, som inte samarbetar, som
samarbetar på fel sätt eller som ifrågasätter det förgivet tagna i verksamheten
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(Markström 2013:210, 213). Johannes Lunneblad (2013:7) ger exempel på hur
förskolepersonal i relation till invandrarföräldrar förmedlar normer kopplade
till svenskhet, exempelvis genom rådgivning om vad som är rimliga och orimliga läggningstider för barn om kvällarna. Tid är på detta vis starkt förknippat med moral i förskolan (Markström 2007), vilket även syns i förskollärares
idéer om den ideala åldern för att börja förskolan och hur länge barnen bör
vara på förskolan, något som i sin tur är kopplat till normer om att föräldrar i
största möjliga mån ska prioritera tid med barnen (Granbom 2011:124ff, 164).
Ur ett verksamhetsperspektiv har föräldrars tidsbrist kommit att bli ett allt
mer framträdande villkor för förskolors samverkan med hemmen, och en utmaning för personalen (Eilard och Tallberg Broman 2011:26, Sandberg och
Vuorinen 2007:27). Jutta Balldin (2013:185) beskriver en spridd uppfattning
hos förskolepersonal om att ”dagens föräldrar inte har tid”, vilket bygger på
antaganden om att föräldrar medvetet och självvalt prioriterar bort sina barn.
Balldin uppmanar till försiktighet med denna typ av normerande utsagor och
menar att det är nödvändigt att kontextualisera föräldrars upplevda tidsbrist
utifrån föräldraskapets förändrade villkor. Dagens småbarnsföräldrar arbetar
tio timmar mer i veckan än vad föräldrar gjorde på 1970-talet och upplever
höga krav såväl i sina yrkesroller, som i egenskap av samhällsmedborgare och
föräldrar (Gars 2002:102, Balldin 2013:183). Samtidigt har förskolan blivit mer
strukturerad och förväntningarna högre på att föräldrarna ska följa riktlinjer,
hålla tider och engagera sig (Balldin 2013:183ff). Balldin (2013:184) beskriver
föräldrars vardagslogistik som ett stafettlopp i vilket föräldrarna avlöser varandra. Föräldrars jäktade tillvaro kan förstås som ”en moralisk knut som bidrar till att skapa (ofta outtalade) schismer i relationen mellan förskollärare
och föräldrar.” (Balldin 2013:178). Som är fallet med många föräldrarelaterade utmaningar, är de olika framträdanden beroende på vilka socioekonomiska grupper som dominerar i förskolans närområde.
Föräldragruppers varierade delaktighet
I samma skede som föräldrarnas mandat utökades i relation till förskolan,
steg också förväntningarna på föräldrarnas delaktighet i förskolan. Mark18
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ström och Simonsson (2013:19) skriver att det ”kompetenta föräldraskap” som
skrivs fram i styrdokumenten och i den offentliga debatten, förutsätter en förälder som förmår att agera som kompetent borgare och/eller kund. ”Möjligheten till inflytande och partnerskap [utgår från att] alla föräldrar kan och
också har samma vilja, möjligheter eller förutsättningar för detta samarbete
och partnerskap” (Markström och Simonsson 2013:19). I läroplanen förutsätts
med andra ord en intresserad och aktiv förälder som vill och har möjlighet att
engagera sig i förskolan (Markström 2013:217; 2009:196). Dessa ideal kan ge
upphov till dilemman inom verksamheter vars förväntade samarbetspartners
varken är aktiva eller förefaller intresserade, men som personalen ändå förväntas så att säga delaktiggöra.
Sedan 1990-talet har den svenska förskolan segregerats, parallellt med att
grupperna högutbildade föräldrar och utlandsfödda föräldrar har vuxit i relation till övrig befolkning. Som en konsekvens kan den föräldragrupp som
personalen i ett område möter, skilja sig kraftigt från den föräldragrupp som
personalen i ett annat bostadsområde möter (Tallberg Broman och Holmberg 2007:19, Eilard och Tallberg Broman 2011:11f, 27, Sandberg och Vuorinen 2007:27). I likhet med Persson och Tallberg Broman (2002) benämner
jag områden och föräldragrupper som resursstarka och resurssvaga. Resurs
starka områden syftar på områden i vilka en stor andel föräldrar har högskole
utbildning och förhållandevis höga inkomster, omfattande kontaktnät och
andra symboliska kapital som möjliggör en viss ställning i det sociala rummet
(jfr Olsson 2004:8). Resurssvaga områden syftar på grupper som saknar eller
har begränsad tillgång till motsvarande resurser.
Enligt Skolverket varierar föräldrars kännedom om förskolans uppdrag
och läroplanens innehåll beroende på föräldrarnas utbildningsgrad och kultu
rella bakgrund (Skolverket 2012b:11). Föräldragruppens sammansättning
påverkar även i vilken grad personalen upplever sig bli bemötta som professionella pedagoger. Personalens makt är på så vis delvis relativ till föräldragruppen, exempelvis genom att resursstarka föräldrar kan upplevas som ett
hot mot professionaliteten, medan resurssvaga föräldrar kan upplevas stärka
densamma (Enö 2013:49). Föräldragruppens sammansättning kan alltså sägas
19

eckeskog · kommunikation i förskolan
påverka både personalens förutsättningar för att kommunicera med föräldrarna, och möjligheterna att uppfattas som professionell (Tallberg Broman och
Holmberg 2007:19).
Resursstarka föräldrar med vana av att formulera och framföra åsikter är
de som i första hand utövar inflytande över förskolan (Ivarson Jansson 2001,
Tallberg Broman och Holmberg 2007, Ladberg 1989). Personal som samverkar med resursstarka föräldrar upplever i större utsträckning än andra att föräldrar saknar förståelse för deras kompetenser och oftare utnyttjar sin rätt till
inflytande i syfte att utmana personalens auktoritet (Kolfjord 2011:186, Olsson 1998:230, 149f ). Allt eftersom gruppen resursstarka föräldrarna har vuxit,
har också kraven ökat på förskolepersonalens förmågor att visa upp den egna
verksamheten (Tallberg Broman och Holmberg 2007:18).
Bland de föräldragrupper jag benämner som resurssvaga återfinns bland
annat långtidsarbetslösa, sjukskrivna, ensamstående, och lågutbildade föräldrar, liksom föräldrar som nyligen har invandrat till Sverige. Gruppens minsta gemensamma nämnare är att engagemanget i skolans aktiviteter villkoras
av mer grundläggande frågor så som trångboddhet, bundna arbetstider eller
arbetslöshet (Harju 2013:113, Bouakaz 2009:175, Balldin 2013:184f ). Föräldrar
med svag ekonomi har vanligtvis lägre ställda förväntningar och anspråk på
förskolan (Tallberg Broman och Holmberg 2007:20, 69). Ett gott föräldraskap, så som det konstrueras i förskolan, inbegriper att förse (för)skolan med
den nödvändiga utrustningen för barnets skolgång (Ljungberg 2013:144, Harju 2013:113ff), vilket förutsätter en förälder som har förmågan, tiden och ekonomin att förse barnen med de kläder och den utrustning som förväntas för
att barnens grundläggande behov ska tillgodoses. Denna typ av normer går
sällan föräldrar förbi, varför förutsättningar i form av knapp ekonomi, eller
tidsbrist som ensamstående förälder, många gånger är förknippat med upplevelser av skam (Harju 2013:113ff).
Många som har kommit till Sverige som flyktingar finner sitt första boende i områden med låga genomsnittsinkomster för barnfamiljer (Lunneblad 2013:2). Studier om skolors samverkan med föräldrar med små eller inga
möjligheter att kommunicera på svenska (eller engelska), visar att personalen
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upplever gruppen som särskilt utmanande – men också särskilt angelägen –
att nå (Bouakaz 2009:176, Kolfjord 2011:181). Omkring 12 procent av Sveriges
befolkning är födda utanför Sverige och 21 procent av alla förskolebarn har ett
annat modersmål än svenska (Skolverket 2013a:5, Bouakaz 2009:12). Eftersom
den svenska förskolans fokus på lärande och den förhållandevis högutbildade
personalen är sällsynt sett i en internationell kontext (Kolfjord 2011:183), kan
invandrade föräldrars begränsade kunskaper om förskolan betraktas som en
kommunikationsutmaning i förskolan.
I sina studier av skolors föräldrasamverkan i mångkulturella områden, beskriver Laid Bouakaz (2009:174) föräldrar med ett kunskapsbehov om skolan,
men som saknar de sociala kapitalen och nätverken som krävs för att de själva
ska kunna öka sin kännedom. Att personalen informerar och stöttar föräldrar
i samband med möten, menar Bouakaz gör liten skillnad när de föräldrar som
är i störst behov av information och stöd sällan närvarar vid dessa möten. Föräldrar i Bouakaz studie ger uttryck för skuldkänslor och en upplevelse av att
inte tillräckligt leva upp till (för)skolans förväntningar (Bouakaz 2009:78, se
även Enö 2013:55). Avsaknaden av engagemang kan visserligen betraktas som
underlåtelse att ta sitt ansvar, men det kan också vara uttryck för en upplevelse av att inte vara välkommen till (för)skolan eller att ens bidrag inte upplevs
som betydelsefullt (Bouakaz 2009:16).
Sammanfattningsvis har olika socioekonomiska föräldragrupper olika förutsättningar att ta till sig information och att utöva inflytande över förskolan.
Enligt Lars-Åke Larsson (2008:143f ) krävs att organisationer i ett mångkulturellt och segregerat samhälle blir mer differentierade i sin kommunikation
med olika grupper, eftersom resursstarka grupper tenderar att ta till sig information både snabbare och i större utsträckning än andra grupper. Om
inte förskolorna utvecklar sina sätt att kommunicera, skrev Skolverkets utredare redan 2002 (Skolverket 2002:20), riskerar föräldrainflytandet över förskolan att bli en exklusiv möjlighet för resursstarka föräldrar med vana av att
hantera information och föra fram sina åsikter. Förskolepersonalens förmåga
att kommunicera med och engagera en variation av föräldrar, kan enligt min
uppfattning därför förstås som en demokratifråga, vilket ställer höga krav på
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förskolepersonalens förmågor att kommunicera med och involvera föräldrar
i verksamheten (jfr Tallberg Broman och Holmberg 2007:59, Tallberg Broman 2017b:80). Samtidigt har kunskaper om föräldrasamverkan varit en lågt
prioriterad fråga i både lärarutbildning och fortbildning (Tallberg Broman
2009:215), och är ett kompetensområde som förskolepersonalen upplever sig
sakna från sina grundutbildningar (Tallberg Broman 2013:34, Tallberg Broman och Holmberg 2007:18). Ett mål med denna avhandling är därför att
öka förståelsen för personalens kompetenser och förutsättningar för att arbeta
med kommunikation i relation till föräldrar och omgivning.

Institutionaliserande samverkansformer
I förskolan grundläggs en mångårig kontakt mellan (för)skolan och barnens
föräldrar, vilken är som mest intensiv under förskoleåren, för att successivt
avta allteftersom barnet växer och blir mer självständig (Utbildning- och kulturdepartementet 2003:15, 20, Myndigheten för skolutveckling 2008). Att föräldrarna lämnar och hämtar barnen ger tillfällen för dagliga möten mellan
personal och föräldrar. Barnstugeutredningen (1972) benämnde detta som
”tamburkontakt”, ett begrepp ibland även förekommer i forskningen om föräldrasamverkan.
De flesta föräldrar introduceras för barnets förskola i samband med inskolningen, som vanligtvis äger rum när barnet är ett till två år. Inskolningsproceduren kan följa olika modeller och graden av föräldraaktivitet varierar
(Markström och Simonsson 2013; 2017). Syftet med inskolningen kan sägas vara att binda samman barnets, föräldrarnas och förskolans världar och
grundlägga långsiktiga förtroenden (Månsson 2013:80, 92, Sandberg och Vuorinen 2007:69f ). Inskolningen kompletteras ibland med uppföljningssamtal
för att stämma av och jämföra erfarenheter. Därutöver hålls specifikt fokuserade samtal i händelse av att situationer uppstår eller frågor behöver redas ut.
I många fall hålls avslutningssamtal i samband med att barnet vid sex års ålder
övergår till förskoleklass (Markström och Simonsson 2013:29ff).
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De vardagliga mötena i hallen fokuserar vanligtvis på vad som hänt under
dagen och på barnets välbefinnande, och underlättar på så vis övergången mellan barnets två sociala rum (Markström och Simonsson 2013:26). Hämtningen på eftermiddagen är det främsta tillfället för att kommunicera om den pedagogiska verksamheten och barnens aktiviteter, medan lämningen av barnen på
morgnarna i regel hålls kortare eftersom föräldrarna är på väg till arbetet (BjörkWillén et al 2013:94f). Tamburkontakten har beskrivits som ett på samma gång
personligt och institutionaliserat möte i gränslandet mellan det privata och offentliga (Sandberg och Vuorinen 2007:54, Björk-Willén et al 2013:92, 94).
Den mest formella mötesformen i förskolor är utvecklingssamtalen, som
personalen enligt skollagen är skyldiga att hålla med barnens vårdnadshavare.
Utvecklingssamtalens form skiftar, men studier visar att det är personalen som
sätter mötets agenda och har det främsta talutrymmet (Sandberg och Vuorinen 2007:65f, 75, Markström 2007:137, Tallberg Broman 1995:144f ). Markström och Simonsson (2013:46) beskriver utvecklingssamtalen som vardagliga
institutionella samtal; institutionaliserade eftersom de följer en struktur; vardagliga eftersom de rymmer en viss vänskaplighet i form av ”småprat”. Detta småprat kan förstås som en produkt av den personliga relation som utvecklas genom den dagliga kontakten, men också som en strategi som personalen
tillämpar för att skapa ett förtroligt samtalsklimat. Genom de sömlösa övergångarna mellan det formella och informella maskeras den mjuka styrning
som sker under mötet (Markström och Simonssons 2013:47f ).
Vid några tillfällen per år kommer föräldrar samman i grupp för informella
fester och firanden, men också organiserade föräldramöten utan barn, då förskolepersonalen och föräldragruppen träffas för att tala om frågor som berör
föräldrarna och barngruppen (Markström och Simonsson 2013:29f ). Personalen sätter vanligtvis agendan för mötet och föräldrarna får utrymme att ställa
frågor. Utöver föräldramöten förekommer föräldraråd, som är formella forum
för föräldrainflytande, i vilka representanter för föräldragruppen har möjlighet att framföra åsikter eller frågor, men också kan fungera som bollplank i frågor som rör verksamheten. Även om föräldraråd på policynivå uppfyller en demokratisk funktion, undermineras deras funktion när föräldrarepresentanterna
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saknar kontaktytor med föräldrakollektivet och de individer som deltar tenderar att främst representera sig själva (Sandberg och Vuorinen 2007:80).
Pedagogisk dokumentation är ett annat sätt på vilket föräldrar tar del av
verksamheten i förskolor. Kraven på dokumentationsarbete i förskolan skärptes i samband med införandet av läroplanen 1998, detta i syfte att säkerställa progression och kvalitetssäkra innehållet (Mårell-Olsson 2015:142). Medan
den individuella utvecklingsplanen fokuserar på det enskilda barnet, är den
pedagogiska dokumentationen tänkt att ha formen av en kollektiv berättelse, även om gränserna däremellan inte är knivskarpa (Elfström 2013:15, 70).
Fotografering av verksamheten har fungerat som ett sätt att möta de ökade dokumentationskraven och har underlättats allteftersom digitalkameror
och it tillgängliggjorts i förskolorna (Mårell-Olsson 2015:145, 148). Fotografier och filmer ur verksamheten fungerar som minnesanteckningar för personalen och som underlag för reflektion tillsammans med föräldrar och barn,
men ger också möjligheter att i vardagen synliggöra verksamheten och dess
pedagogiska innebörder för föräldrarna och omgivningen (Åberg och Taguchi
2005:137, Elfström 2013:15, 70).
Dessa formella former för samverkan som personalen helt eller delvis
är ålagda att genomföra, har ägnats större uppmärksamhet inom samverk
ansforskningen än de informella kommunikationsformerna. Föreliggande avhandling är ett försök att utifrån ett medie- och kommunikationsvetenskapligt
perspektiv öka kunskapen om formerna och innehållet i den mer vardagliga,
medierade kommunikationen mellan förskola och föräldrar, som utvecklas
vid varje enskild förskola.
Digitalisering och digitala kompetenser
Regeringen har formulerat en målsättning att Sverige ska vara ”bäst i världen på digitaliseringens möjligheter” (Digitaliseringskommissionen 2014;
2015; 2016). Digitalisering och informationsteknologi tenderar att på policynivå skrivas fram som en universallösning på olika utmaningar som offentlig
förvaltning står inför, och binds samman med värden som (kostnads)effektivitet och innovation, demokrati, tillgänglighet, delaktighet och öppenhet
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(Andréasson 2015:8, 160-165). I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, som presenterades 2017, tillskrivs skolan en särskilt betydelsefull roll
i arbetet för att uppnå hög digital kompetens bland unga (Regeringskansliet
2017). Det är med utgångspunkt i dessa positiva värden som svenska kommuner avsätter stora ekonomiska medel åt att utveckla och implementera digitala tjänster, som exempelvis lärplattformar i skolorna (Jansson 2013:14f ). En
lärplattform kan beskrivas som en digital lärmiljö där lärare, elever och föräldrar kommunicerar och bland annat delar resurser och inlämningsuppgifter.
Digitaliseringsinsatser i förskolan sker i verksamheter utan en lång historia
av att arbeta med it (Ljung-Djärf 2004:5). Senare års satsningar har emellertid
ökat tekniktillgången i förskolor och personalens kompetenser, bland annat
genom det omfattande så kallade pim-projektet (Praktisk it- och mediekompetens), som pågick mellan 2005 och 2010 och som syftade till att ge lärare
och förskollärare grundläggande kunskaper i it-användning (Regeringskansliet 2011). Projektet innebar att förskolornas personal, om än inte alla och därtill i olika utsträckning, tränade på och examinerades i att använda datorprogram som Word, Powerpoint, Excel, och bild- och ljudbehandlingsprogram.
De övade på informationssökning och källkritik, liksom hur chattar, bloggar
och e-post kan användas i arbetet (Karlsson 2015). Behovet av kompetensutveckling är emellertid fortsatt stort bland förskolans personal. Varannan medarbetare uppgav i Skolverkets undersökning 2016 att de behövde utveckla sin
grundläggande datorkunskap (Skolverket 2016:12, 32).
Upplevd kompetensbrist och otillräcklig tillgång till it-stöd, är några av
de förklaringar som brukar uppges till varför anställda vid förskolor är de
grupper inom skolväsendet som förhåller sig mest avvaktande till att använda it i arbetet (Östlund 2015:120f, Mårell-Olsson 2015:148, Skolverket 2012a;
2016). En ytterligare förklaring är att it inte är självklart förenligt med förskolans arbetssätt och grundläggande värden (Ljung-Djärf 2004). Studier visar att personalen upplever att arbetet med it står i konkurrens med förskolans kärnverksamhet, det vill säga att arbeta med barns behov och utveckling
(Östlund 2015:120f ) och att det dessutom kan krocka med en tradition i förskolan av att ”arbeta med händerna” (Mårell-Olsson 2015:148). Som en kon25
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sekvens uppfattas it inte sällan som en ”extra pålaga utanpå allt annat” (Östlund 2015:134). Yngre förskolepersonal är generellt mer positivt inställda till it
än äldre, varför inställningen till it delvis, men inte helt, kan förstås som en
generationsfråga (Östlund 2015:124).
Under arbetet med föreliggande avhandling har Skolverket vid två tillfällen kartlagt hur it används i svenska förskolor (Skolverket 2012a; 2016). Här
konstateras att tillämpningen av it ökar, om än försiktigt. Antalet surfplattor per barn har närmare tredubblats sedan 2012 (Skolverket 2012a; 2016) och
är idag relativt vanliga verktyg i svenska förskolor. Förskolepersonalens tillgång till datorer har också ökat, men ännu saknar fyra av fem pedagoger tillgång till egen dator i arbetet (Skolverket 2016:3). Andelen förskolor med en
it-plan, det vill säga en plan eller uttalad strategi för it-arbetet vid förskolan,
har ökat försiktigt i förskolorna. Skolverket (2016) noterar att de tekniska aspekterna ges minskat utrymme i it-planerna. Istället har it-planerna i allt högre grad kommit att handla om frågor om kompetensförsörjning, och hur it
kan fungera som en pedagogisk resurs.
Vidare visar Skolverkets undersökning att förskolor i mycket skiftande
grad använder it i kommunikationen med föräldrarna. Ett fåtal förskolor til�lämpar it i hög utsträckning och många i liten utsträckning. Distribution av
veckobrev via e-post är det vanligaste sättet att använda it i relation till föräldrar (77 procent av förskolorna) och det användningsområde som personalen är mest positiv till (Skolverket 2016, Östlund 2015:125f, 130). Vid 26 procent av förskolorna används sociala medier i kontakten med föräldrar. Vid 36
procent av de kommunala förskolorna fanns möjligheter för föräldrar att via
e-post eller webbplats meddela att de hämtar barnen tidigare en dag, en siffra
som vid de fristående förskolorna var 58 (Skolverket 2016). Även om det pågår
en digitalisering av förskolan, indikerar Skolverkets enkät och tidigare studier
sammanfattningsvis att förskolors kommunikationsmiljöer är förhållandevis
analoga, samtidigt som behovet av kompetensutveckling är stor bland medarbetarna. Förskolor blir därför intressanta studieobjekt i ljuset av den pågående digitala omställningen av den svenska offentliga sektorn.
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Avhandlingens disposition
I nästföljande kapitel, kapitel två, gör jag nedslag i de olika forskningsfält som
avhandlingen relaterar till. I kapitel tre beskriver jag de socialkonstruktivistiska
perspektiv som präglat arbetet med avhandlingen och teoretiska utgångspunkter
som formar mina analyser. Därefter ägnas kapitel fyra åt beskrivningar av hur jag
metodologiskt har gått till väga när jag genom observationer, intervjuer, multimodala analyser och en fallstudie, har sökt svar på frågorna ovan.
De empiriska analyserna har fördelats på fyra kapitel som bemöter de fyra
frågeställningarna. Kapitel fem kan läsas som en öppning in i de övriga analyskapitlen. Med utgångspunkt i personalens beskrivningar ägnar jag kapitlet åt
att översiktligt beskriva vilka kommunikationsformer som förekommer i förskolorna, i vilka syften och i relation till vilka målgrupper. Även kapitel sex
utgår från intervjuerna, när jag beskriver och diskuterar vilka organisatoriska
och målgruppsrelaterade förutsättningar och utmaningar förskolepersonalen
upplever när de kommunicerar.
I centrum för kapitel sju står förskolornas egenproducerade kommunikationsmaterial, med fokus på kommunikationens form och innehåll. Särskilt
fokus ligger på hur förskolan konstrueras och vilka positioner och normer
som upprättas för personal och föräldrar. När jag i kapitel åtta, avhandlingens sista analyskapitel, sätter fokus på det stundande införandet av en lärplattform vid förskolan Krabaten, är det för att empiriskt undersöka hur digitalisering i förskolor kan gå till, mer precist vad som kan hända när visioner på
policynivå möter de praktiska förutsättningarna i bostadsområden som präglas av sociala problematiker.
Avslutningsvis återkopplar jag i kapitel nio till avhandlingens syfte och frågeställningar för att summera och lyfta diskussionen om förskolors kommunikation i termer av inflytande och professionalitet.
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2. Tidigare forskning
Denna studie är formad ur två vetenskapliga discipliner. Medie- och kommunikationsvetenskap är min huvudsakliga akademiska hemvist, men för att förstå
kommunikationsarbetet i relation till dess organisatoriska och sociala kontexter, har det varit nödvändigt att även förankra studien inom det breda forskningsfält som benämns utbildningsvetenskap. Paraplybegreppet utbildningsvetenskap kan sägas omfatta olika typer av studier som beskrivs i anslutning till,
eller möter behov inom, skolans värld (Askling 2004:53, Erixon Arreman och
Erixon 2017:161).
Vidare betraktar jag avhandlingen som belägen inom eller i utkanten av
flera olika forskningsfält. Studien ska till att börja med förstås som ett bidrag
till det forskningsfält som kan kallas samverkan mellan förskola och hem. Perso
nalens kommunikation med föräldrarna och det omgivande samhället inne
fattar samtidigt ett organisatoriskt identitetsarbete, som knyter studien till
forskning om organisationskommunikation. Jag betraktar också personalens
interaktion med föräldrarna som ett slags kommunikationsarbete, vilket kopplar studien till språkvetenskaplig (literacy)forskning angående hur skrivande
har kommit att ingå i allt fler yrken. Studien anknyter även till forskning om
professioner och hur yrkesgrupper med hjälp av bland annat kommunikation
eftersträvar ett ökat erkännande och högre status. Slutligen ser jag avhandlingen som ett bidrag till forskningen om digitaliseringen av den offentliga sektorn och dess sociala konsekvenser.
Den svenska förskolan har tydligt släktskap med sina nordiska motsvarigheter, men utmärker sig i ett internationellt perspektiv bland annat genom
ett starkt pedagogiskt fokus och förhållandevis högutbildad personal (Kolfjord 2011:183). Även forskningen om föräldrasamverkan i den svenska förskolan är nationellt orienterad både idé- och innehållsmässigt. Jag har i min
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översikt gjort vissa nedslag i närbesläktad internationell forskning, men utan
anspråk på att teckna förskoleforskningens internationella karta. I följande
avsnitt kommer jag att redogöra för forskare och studier inom dessa fält, som
har varit betydelsefulla och vägledande i arbetet med avhandlingen.

Organisationskommunikation
Denna avhandling kan betraktas som en studie i organisationskommunikation, en etablerad forskningsinriktning inom medie- och kommunikationsvetenskap i Sverige (Dalfelt et al 2001:77). Forskning om organisationskommunikation bedrivs inom en rad områden, och kan exempelvis handla om
kommunikation i förändringsprocesser (Johansson och Heide 2008, von Platen 2006) kommunikation mellan medarbetare och chefer/ledarskap (Johansson 2003, Simonsson 2002, Grandien 2016, Hamrin 2016), news management
och politisk kommunikation (Falkheimer 2004, Enbom 2009), samhälls- och
medborgarkommunikation (Sjölander 2004), marknadskommunikation och
socialt ansvarstagande (Fredriksson 2008), storytelling (Rehnberg 2014), betydelser av ny teknik (Heide 2002), kriskommunikation (Johansson et al 2013,
Eriksson 2013), medierelationer och sociala medier (Enbom och Sjöström,
kommande) eller hur föreställningar om risk kommuniceras inom organisationer (Eriksson 2003; 2013, Högvall Nordin 2006).
Frågan om vad som ska inkluderas i begreppet organisationskommunikation har varit omtvistad (Dalfelt et al 2001:78). Traditionellt sett har forskare
inom fältet i första hand ägnat sig åt intern kommunikation, men intresset för
extern kommunikation har successivt ökat parallellt med att gränserna mellan
interna och externa publiker har luckrats upp (Heide et al 2005). En möjlighet, men inte självklarhet, är att låta begreppet organisationskommunikation
omfatta all kommunikation som rör organisationer (jfr Larsson 2001), det
vill säga både formell och informell kommunikation, intern och extern kommunikation, PR och marknadsföring. I fokus för föreliggande avhandling står
kommunikation som varken är tydligt intern eller extern, eftersom föräldrarna på samma gång kan förstås som medlemmar respektive klienter i relation
till förskolans organisation.
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Vidare är det möjligt att göra en distinktion mellan professionella och
icke-professionella kommunikatörers arbete inom en organisation (Dalfelt
et 2001:78). De professionella kommunikatörerna har vanligtvis en relevant
högskoleutbildning och som sin huvudsakliga arbetsuppgift att ägna sig åt
strategisk kommunikation, det vill säga ”organisationers planerade, formella kommunikation gentemot en bestämd målgrupp i syfte att förändra dess
åsikter eller beteende” (Dalfelt et al 2001:80). De icke-professionella kommunikatörerna, däremot, är ”vanliga” medarbetare, med andra huvudsakliga arbetsuppgifter, men som inom ramarna för sitt yrkesutövande kommunicerar
med interna och externa målgrupper. I fokus för föreliggande avhandling står
det kommunikationsarbete som förskolepersonalen ägnar sig åt i sitt yrkesutövande, i egenskap av en slags icke-professionella kommunikatörer.
Betydelsen av att studera medarbetares kommunikation betonas i det omfattande forskningsprojektet Kommunikativa organisationer, inom vars ramar medie- och kommunikationsvetarna Mats Heide, Jesper Falkheimer och
Charlotte Simonsson med flera har undersökt kommunikationens betydelse
i framgångsrika organisationer. Heide et al (2018:463) konstaterar att strategisk kommunikation i första hand har studerats med utgångspunkt i organisationers professionella kommunikationsfunktioner, men framhåller att det är
orimligt att ta utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv på kommunikation utan att beakta även andra medarbetares roll i organisationers tillblivelse och måluppfyllelse.
Att studera medarbetares kommunikation framträder som särskilt angeläget i en postbyråkratisk tid, när gränserna gentemot omgivningen är otydligare och synlighet och image får allt större betydelse för organisationer. Att studera medarbetare som en del i organisationens strategiska kommunikation,
är ett sätt att kasta ljus på kommunikationsprocesser som sällan blir föremål
för reflektion, men som är en förutsättning för att organisationer ska uppfylla sina syften (Heide et al 2018:463).
Heide et al (2005) lyfte i början av 2000-talet fram identitetskonstruktioner, teknikens betydelser och språkets roll som framväxande forskningsinriktningar inom organisationskommunikationsfältet. Dessa tre frågor berörs även
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i föreliggande avhandling. Identitetsfrågor, och betydelsen av extern kommunikation för konstruktionen av ett vi inom en organisation, har studerats av
bland andra Sara von Platen (2013), med fokus på etableringen av den sameuropeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.
Bland annat visar von Platen att externa framställningar av projektet fick interna effekter, i form av stolthet bland medarbetarna som stärkte identifikationen med verksamheten.
I ett projekt som slutrapporteras 2019 undersöker Jesper Enbom och
Stefan Sjöström (kommande) hur kommunikatörer och medarbetare inom
svensk offentlig sektor (närmare bestämt polis, socialtjänst, skola) förhåller sig
till nyhetsmedier och sociala medier. Enbom och Sjöström menar att villko
ren för mediehantering i offentlig sektor skiljer sig från privat sektor, men betonar nödvändigheten i att även beakta hur villkoren och arbetet skiljer sig
mellan olika offentliga verksamheter. Vidare påpekar författarna att medierelationer och arbete med sociala medier är något som påverkar och engagerar
medlemmar i organisationens alla led. Enbom och Sjöström pekar också på
att verksamheternas legitimitet till lika del är en fråga om vad de gör, och vad
de uppfattas göra, vilket placerar medierna i centrum för organisationernas relationer till de medborgare de svarar inför. Murray Lee och Alyce McGovern
(2013) drar liknande slutsatser, när de visar hur den australiensiska polisen genom upprepade framställningar av polisens verksamhet i sociala medier, ägnar sig åt att ständigt (re)konstruera vad polisarbete innebär. Polisens mycket
positiva framställningar förstås som strategier för att kompensera eventuella
brister i verksamhetens legitimitet hos omgivningen.
Hur omgivningen uppfattar en organisation beror inte enbart på vad de
säger, utan också på hur organisationen använder olika uttrycksformer för
att förmedla organisationens identitet. En organisations ”visuella dräkt”, det
vill säga den estetik som utmärker en organisation, betraktas i denna avhandling inte som en fråga om polityr, utan som en del av organisationens gränssnitt gentemot omgivningen. Organisationens visuella framställning har således både externa och interna effekter, eftersom medlemmarna förstår sig själva
genom sättet de tror att andra ser dem (jfr Christensen och Askegaard 2001).
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Design är ett sätt att ”realisera sina intressen i världen”, skriver Per Ledin och
David Machin (2016a; 2016b) med hänvisning till de namnkunniga multimodalforskarna Gunther Kress och Theo van Leeuwen (för en utveckling,
se s 73). Genom analyser av universitetsbroschyrer visar Ledin och Machin
(2016a; 2016b) hur organisationerna genom layout och bildspråk projicerar en
bild av sig själva som ligger i linje med samtidens nyliberala kärnvärden och
ideal om anpassningsbarhet, utveckling och framgång. Människor och utvalda detaljer från universitetsbyggnaderna fungerar som metonymier för universitetet som en öppen, luftig och urban miljö. Ledin och Machins studier
exemplifierar hur organisationer, som universitet och förskolor, genom en variation av uttrycksformer uppmuntrar till specifika förståelser för verksamhetens karaktär.

Kommunikationsarbete i yrkeslivet
Med hjälp av begreppet kommunikationsarbete vill jag beskriva och problematisera innebörderna av förskolepersonalens kommunikation med föräldrar.
Perspektivet hämtar inspiration från språkvetare som studerar hur skrivande
blir en allt större del i tidigare praktiska yrken (jfr Karlsson 2012). Kommunikationsarbetet innefattar i min definition en vid praktik av kommunikationsuppgifter och aktiviteter, så som skrivande, fotograferande och formgivning,
men också reflektion, etiska överväganden och strategier för hur kommunikation används i syfte att uppnå olika organisatoriska mål.
Medie- och kommunikationsvetaren Carina Guyard (2014:25) skriver i sin
avhandling att kommunikationsarbete skulle kunna tänkas vara ett vanligt begrepp i det postindustriella samhället. Trots det använder forskare sällan just
den benämningen. Guyard nämner Magnus Fredrikssons avhandling (2008)
som ett undantag, i vilken Fredriksson talar om företags strategiska kommunikation som en form av kommunikationsarbete. I Guyards (2014) egen avhandling studeras kommunikationsarbete vid ett callcenter i Riga, det vill säga
hur telefonister i kommunikation med svenska kunder och chaufförer dirige33
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rar taxibilar i Stockholm. Avståndet mellan ett callcenter i Riga och svenska
förskolor kan förefalla stort, men liksom Guyard intresserar jag mig för kommunikationsarbetets villkor, det vill säga hur kommunikationens form och
innehåll präglas av de organisatoriska miljöerna och rutinerna, liksom de lokala riktlinjer som omgärdar arbetet (Guyard 2014:65, 189). Det är dessa förhållanden som Stuart Hall (1980:92) kallar de ”institutionella strukturerna” som
meddelanden formas inom. I likhet med förskolepersonalen ställs telefonisterna inför vad Guyard kallar kommunikativa dilemman, det vill säga språkliga,
sociala, tekniska eller geografiska utmaningar som de behöver hantera inom
ramarna för sitt kommunikationsarbete (Guyard 2014:126). Mats Ekström (jfr
Ekström och Lundström 2014) identifierar liknande dilemman i sina studier
av hur handläggare vid Centrala studiestödsnämnden (CSN) över telefon med
låntagare hanterar verksamhetens myndighetsuppdrag, inom ramarna för de
organisatoriska villkoren och kunskapsasymmetrierna parterna emellan.
I sina resonemang om telefonisternas arbete vänder sig Guyard även till
Fredrik Stiernstedts (2013) avhandling om radiopresentatörer, en yrkesgrupp
som i likhet med telefonisterna arbetar på en marknad präglad av osäkra anställningsformer och ökad digitalisering. Medan Stiernstedt i någon mån ansluter sig till en befintlig tradition av att studera professionell produktion av
medieinnehåll riktad till större publiker (jfr Ekström och Nohrstedt 1996) rör
sig Guyard (2014) längs en smalare väg och vidgar i min mening det spektrum
av kommunikationspraktiker som vanligtvis står i fokus för medie- och kommunikationsvetenskapliga studier. Föreliggande avhandling är ett ytterligare
empiriskt forskningsbidrag som belyser vad kommunikationsarbete i organisationer kan innebära för semiprofessionella yrkesgrupper, vilka sällan studeras utifrån ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv.
Begreppet kommunikationsarbete kan även förstås i relation till sociolingvistiska studier av skriftanvändning i yrkeslivet (jfr Karlsson 2012, Sörlin 2000, Gunnarsson 1997), det vill säga hur skrivande och läsande har blivit en allt mer framträdande arbetsuppgift i många vanliga (svenska) yrken
(Karlsson 2012:12, 143, 145). Inom ramarna för forskningsprojektet Skriftbruk i vardagslivet studerade bland andra språkvetarna Per Ledin, Anna-Ma34
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lin Karlsson och Olle Josephsson hur skrivande och läsande sker inom yrken så som lastbilschaufför, butiksbiträde och förskollärare (Meilink 2004:5,
7, Karlsson 2012:30ff), det vill säga praktiska yrken där omställningen torde vara som störst (Karlsson 2012:12). Förskolläraryrket är förvisso ett akademiskt yrke, skriver Johanna Meilink (2004:42) i en delstudie, men dess huvudsakliga arbetsuppgifter är inte att producera texter, utan att ta hand om
och bidra till barns utveckling. Medan kommunikationen är själva kärnverksamheten i callcenterpersonalens och radiopresentatörernas yrkesutövande, är
kommunikationen på byggarbetsplatsen eller i förskolan något som ska skötas utöver den praktiska kärnverksamheten, det vill säga att producera ting eller att ta hand om människor (Karlsson 2012:35).
Begreppet literacy har över tid vidgats från att i huvudsak syfta på vuxnas
grundläggande läs- och skrivförmågor, till att benämna läsande och skrivande som en del i de sociala sammanhang och strukturer där de praktiseras (Johansson 1997:2f, Godhe 2014:35ff). Textbruk i yrkeslivet betraktas utifrån detta perspektiv som en del av en ström av kommunikativa händelser, vilka är
ofrånkomligt förbundna med organisationens strukturer, gruppkonstruktioner, roller och externa relationer (Gunnarsson 1997:183f ). Forskare som tidigare i huvudsak hade fokuserat på de etablerade professionernas skriftbruk,
kom att i allt högre grad uppmärksamma det mindre synliga, och mer vardagliga, skriftbruket inom mindre prestigefyllda verksamheter, som förskolan
(Karlsson 2012:31ff, Meilink 2004:7f ).
Praktiska yrkesgrupper förväntas idag i allt högre grad planera och doku
mentera sitt arbete. En följd av det är att texter förekommer i allt fler sammanhang (Karlsson 2012:12, 143, 145). Sådant som tidigare sköttes muntligt, hanteras allt oftare med skriftliga eller visuella uttrycksformer (Karlsson 2012:12).
Pedagogikforskarna Per-Olof Erixon och Inger Erixon Arreman (2017) skriver att de skärpta kraven på dokumentation och utvärdering i förskolan har
bidragit till att öka skrivandet hos yrkesverksamma vid svenska förskolor, och
Ingegerd Tallberg Broman (2017b:92) beskriver en arbetsvardag som i ökad
grad förväntas dokumenteras och återberättas i olika medier.
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Medarbetare i förskolan har traditionellt och generellt intagit ett avvaktade förhållningssätt till det skrivna (Lindholm 2008, Enö 2011). Yvonne Lindholm (2008:243) menar att förskolors muntliga kulturer endast med vissa
svårigheter har låtit sig omsättas till den typ av formella, skriftliga texter som
förskolepersonalen idag i allt högre grad förväntas producera. Denna skepticism till det skrivna härleder Erixon och Erixon Arreman (2017) emellertid
främst till en äldre generation förskollärare, medan det professionella skrivandet i en tid av New Public Management, utvärderingar och kvalitetsuppvisningar, istället har kommit att bli ett betydelsefullt kapital för en yngre generation förskollärare.
Skepticismen inför det skrivna kan ha bidragit till att förskolepersonalens
specifika kompetenser har förblivit oartikulerade och mindre synliga för omvärlden än exempelvis lärarnas, framhåller Marianne Enö (2011:1f ). När skrivandet inom en organisation ökar, artikuleras tyst kunnande och förmågorna
blir potentiellt synliga för andra (Karlsson 2012:36), vilket kan vara av betydelse inom verksamheter som förskolan, som strävar efter ökad legitimitet och
höjd status i samhället i stort.

Föräldrasamverkan och
föräldrakommunikation
Inom den svenska litteraturen som behandlar frågor om föräldrasamverkan i
förskolan syns en förändringstendens omkring år 2000, som möjligtvis kan
relateras till införandet av förskolans första läroplan 1998 och de höjda förväntningarna på föräldrasamverkan. Den tidiga litteraturen innehåller färre
referenser och lämnar ett större utrymme för erfarenhetsbaserade råd, medan
den senare litteraturen är tydligare forskningsförankrad och har ett mer problematiserande förhållningssätt till föräldrasamverkan i termer av makt och
gränsdragningar. De generella problematiker som litteraturen behandlar tycks
emellertid ha bestått allt sedan Barnstugeutredningen (Socialdepartementet
1972), och kan förenklat sammanfattas i tre punkter:
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1. Behovet av att balansera på den tunna linjen mellan personalens och föräldrarnas inflytande över varandras respektive områden,
2. Behovet av att försöka nå föräldrar som inte kan eller vill samverka på de
mest grundläggande sätt som personalen upplever nödvändiga, och…
3. Behovet av att finna fungerande lösningar på de konflikter som ofrånkomligen uppstår när hemmet och förskolan samverkar kring barnen.
Forskningen om föräldrasamverkan i förskolor ger betydelsefulla kunskapsbidrag angående mötet mellan förskola och hem, sett till bland annat parternas
inbördes ansvarsfördelning (Ivarsson Jansson 2001), betydelsen av föräldra
gruppernas kulturella och socioekonomiska olikheter (Bouakaz 2009, Enö
2013, Harju 2013), förhållningssätt mellan (för)skola och hem (Erikson 2004,
Vincent 1996 et al, Gutmann 1987), och hur det i samverkansfältet pågår
gränsdragningar mellan stat/offentlighet å ena sidan och familj/privatsfär å
den andra (Olsson 1998, Eilard och Tallberg Broman 2011, Markström 2013,
Harju 2013).
Ingegerd Tallberg Broman, som har ägnat ett stort antal studier (se exempelvis 2009; 2011; 2013) åt föräldrasamverkan, placerar frågan i spänningsfältet mellan styrdokumentens visioner om ökat föräldrainflytande och pedagogernas strävan efter att upprätthålla sin professionella självständighet. Makt
och inflytande är ett återkommande tema även i Ann-Marie Markströms studier av förskolan (se exempelvis 2005; 2007; 2013). Med utgångspunkt i observationer och intervjuer i förskolor beskriver Markström (2007:78) förskolan
som en hybridverksamhet mellan institution och hem, i vilken de bestämda
öppettiderna och personal- och barngruppens utbytbarhet hör det institutionella till, medan inomhusmiljön och den förtroliga relationen mellan barn
och personal signalerar att förskolan är hemlik miljö.
I skärningspunkten mellan förskola och hem, det vill säga i utvecklingssamtal, dagliga möten och skriftlig kommunikation, pågår enligt Markström
(2005; 2013) professionaliseringsarbete, gränssättningar, förhandlingar och
normaliseringsprocesser som formar inte enbart barnen, utan också föräldrar
na. Markström och Simonsson (2017) beskriver den allt vanligare, föräldra
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aktiva inskolningen som tillfällen för att överföra till föräldrarna vad som
förväntas av dem som förskoleföräldrar. Inskolningarna blir tillfällen för föräldrarna att tillgodogöra sig kunskap om förskolan och att genom självreglering anpassa sig efter de förväntningar och behov som personalen förmedlar
till dem. Personalen träder in i rollen som någon med kunskap och bedömningsförmåga om vad som är ”rätt” kunskap om förskolan, vilket författarna tolkar som att det sker en pedagogisering även av föräldrarna. Markströms
empiriska studier har i första hand inriktats mot hur normalisering och styrning på detta vis sker i samband med inskolningar och utvecklingssamtal i
förskolan (jfr Markström 2008, Markström och Simonsson 2013; 2017), men
även i den fysiska förskolemiljön (Markström 2007).
I överensstämmelse med Markströms beskrivningar, visar Johanna Meilink
(2004) och Anna-Malin Karlsson (2012) att förskolors hallar är centrala samlingsplatser för texter som på olika sätt underlättar övergången mellan förskola och hem. Meilink och Karlsson beskriver hur personalen under dagen behöver återvända till hallen för att läsa eller stämma av något vid de listor och
planeringar som placeras i hallen, vilket antyder att förskolans brukskriftsmiljö är utformad i syfte att underlätta för föräldrarna snarare än för personalen.
Meilinks och Karlssons studier av förskolor är relativt snäva och genomförda inom en språkvetenskaplig tradition, men utgör sällsynta exempel på
studier av medierad kommunikation i förskolan, så som lappar, brev, e-post
och olika sociala medier. Samverkansforskningen har utifrån mina läsningar i
första hand fokuserat på relationer snarare än interaktioner, och tillämpat intervjuer och observationer snarare än textanalyser eller multimodala analyser,
som står i fokus för föreliggande avhandling.
Gunilla Ladberg (1989) och Susanne Ekman och Knut Sundell (1992) är
exempel på äldre litteratur som fokuserar på hur muntlig kommunikation kan
hanteras i yrkesvardagen. Medierad kommunikation berörs emellertid flyktigt. Susanne Svedberg skriver om muntlig kommunikation med föräldrar i
ett avsnitt av Professionell i förskolan (2015), men uppehåller sig endast i förbigående vid aktuella frågor som medierad och digital kommunikation, fotografering och integritet. Gunilla Niss och Anna-Karin Söderströms Samarbete
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i förskolan – för barnens skull (2015) berör övergripande frågor om ansvar, meningsfullhet, gränser, anknytning och roller, men rymmer inga resonemang
om hur kommunikation med föräldrar sker i de vardagliga praktikerna och på
vilka sätt medierad kommunikation ingår i samverkanspraktikerna.
I Förskola och hem (2007) överblickar Anette Sandberg och Tuula Vuorinen förskolors formella och informella samverkansformer med föräldrar. Skriven text och bild blir allt vanligare i förskolor, konstaterar författarna, och
medierad kommunikation gör det möjligt för personalen att rikta samma information till hela föräldragruppen och för föräldrarna att ta del av informationen när de själva önskar. Samtidigt ser författarna en risk att information
allt för ensidigt riktas från personal till föräldrar. Även om resonemanget är
kortfattat och outvecklat, sannolikt till följd av bokens form och omfång, är
det ett sällsynt tillfälle när mediers inre relationer och relativa styrkor diskuteras i samverkansforskningen. I sättet som Sandberg och Vuorinen (2007:56,
59) beskriver medierad kommunikation, framträder i min tolkning en syn på
medierad kommunikation som ett substitut för muntlig kommunikation, något som jag kommer att problematisera längre fram i avhandlingen.
Få studier har således ägnats åt den något mer vardagliga kommunikati
onen i förskolan, som exempelvis brev, lappar och bloggar, vars former inte
anges i styrdokumenten, utan har utvecklats över tid vid varje enskild förskola. Samtidigt sker allt mer av den informella kommunikationen mellan
förskola och föräldrar med hjälp av medier och dessa medier är allt oftare
digitala. Betydelserna av denna utveckling behöver enligt Tallberg Broman
(2017b:87) studeras och problematiseras, och med särskilt fokus på hur föräldrar inkluderas och exkluderas i samband med dessa förändringar.
Den synliggjorda förskolan är ett för denna avhandling angeläget forskningsprojekt, vars fokus ligger nära mitt. Pedagogikforskarna Annica Löfdahl
och Héctor Pérez Prieto med flera, har studerat förskolors institutionella narrativ och hur lärarprofessionen delvis förändras genom arbetet med systematiskt dokumenterat kvalitetsarbete (Löfdahl 2014b, Löfdahl och Pérez Prieto
2009). Utöver intervjuer och analyser av kvalitetsdokument, har också brev
och webbplatser analyserats. Med utgångspunkt i sociologen Stephen Balls
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(2006) teorier tolkas framställningarna av förskolan som så kallade fabrikationer, vilka syftar till att iscensätta en välfungerande verksamheter som lever
upp till rådande normer. Författarna visar bland annat att förskolepersonalen anpassar sina beskrivningar av verksamheten och dess innehåll utifrån förväntningar och ideal som på policynivå ställs upp för förskolan, vilket får till
följd att de pedagogiska inslagen lyfts fram på bekostnad av omsorgen, och
att konflikter och problem osynliggörs (Löfdahl och Pérez Prieto 2009, Löfdahl och Folke-Fichtelius 2015). För att upprätthålla sina professionella identiteter tillämpar personalen vad Löfdahl (2014a; 2014b) kallar professionella
strategier, som syftar till att skapa distans, exempelvis genom att positionera
sig själva som de med kunskap. Strategierna används även i syfte att etablera närhet, exempelvis genom ett personligt tilltal, som indikerar en förtroendefull relation.
Lucas Forsberg (2007) kommer i sina analyser av skolors brev till föräldrar
fram till att breven fungerar som utrymmen för att etablera sig själva som experter på barnens lärande, men också för förhandlingar om ansvarsfördelning.
Förväntningarna på föräldrarna som formuleras i breven, är att de ska hålla sig
informerade och bör ta med olika praktiska saker till skolan. De föräldrar, företrädelsevis mammor som ser sig själv som engagerade föräldrar, var mer benägna att acceptera de positioner som breven tillskrev dem.
Det finns även anledning att nämna ett angeläget och närliggande norskt
doktorandprojekt, i vilket Svein Heddeland vid Universitetet i Agder studerar
digital kommunikation mellan förskolor och föräldrar. I fokus för projektet
står hur föräldrasamarbetet påverkas av att allt mer av kontakten är skriftlig
och internetbaserad. I likhet med mig har Heddeland ett kritiskt och multimodalt inriktat förhållningssätt till förskolornas kommunikationspraktiker.
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Digitalisering, visioner och (för)skola
I närmare femtio år har ansträngningar gjorts för att digitalisera skolan i syfte
att förbättra undervisning och lärande (Player-Koro 2018). Även förskolan
har under de senaste decennierna blivit föremål för denna typ av reformer och
tillämpningen av it inom förskolan ökar, om än relativt försiktigt (Skolverket 2012a; 2016)
Ansträngningarna för att inom offentlig förvaltning dra nytta av informationsteknologins fördelar syftar till att tillgängliggöra myndigheter, underlätta
administration och stärka demokratiska processer (Andréasson 2015). Esther
Andréasson (2015) har med utgångspunkt i Försäkringskassan och ett landsting analyserat hur dessa processer kan förstås i relation till demokratiska värden och organisationers legitimitet. Andréasson skriver att folkvalda politiker må fatta de formella besluten, men att tekniken formas i händerna på de
tjänstemän som skapar underlag, upphandlar och utformar tekniken (inte
sällan i samspel med företag) och att dessa tjänstemäns ideal, intressen och
förhoppningar med projektet präglar teknikens utformning. Digitaliseringsprocesser är på så vis aldrig värdeneutrala, utan gynnar och missgynnar olika
samhällsgrupper genom utformningen av de tekniska lösningarna. Effekterna av en digitaliseringsprocess går emellertid inte att förutspå, eftersom digitalisering alltid sker ”i ett samspel mellan teknik, policy och förvaltning”
(Andréasson 2015:282). Det journalsystem som gav ett viss utfall i en organisationskultur, får inte nödvändigtvis samma effekter i ett annat landsting.
I likhet med Andréasson menar Tobias Olsson (2004; se även 2017; et al
2017) att teknikens betydelser bestäms i mötet med praktiken. Även Olsson
ställer optimistiska it-politiska visioner mot hur it faktiskt tillämpas i vardagen, och menar att it-politiken ”har haft för bråttom med att dra slutsatser
om teknikens konsekvenser” (Olsson 2004:12). Genom att vända sig till grupper som riskerar att ”falla emellan” när samhället digitaliseras, som exempelvis
äldre (2017) och arbetsklassfamiljer (2004), påvisar Olsson en diskrepans mellan storslagna politiska visioner och de vardagliga, mer nöjesbetonade syften
som tekniken i praktiken används till. Olsson (2004) förvånas över de it-poli41
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tiska visionärernas ointresse för vad som händer när tekniken kommer till användning i de verksamheter de förväntas utveckla, och menar att det är riskfyllt att i förändringsprocesser förhålla sig till internets potentialer som om de
vore faktiska egenskaper med förutsägbara effekter.
Olika gruppers tillgång till de kompetenser och resurser som delaktighet i
it-samhället kräver, är starkt förknippad med deras ekonomiska och symboliska kapital (Olsson et al 2017). Det föreligger påtagliga hinder för digital delaktighet i form av ojämna och otillräckliga förmågor, menar Olsson (2004),
men dessa hinder kan med mycket omfattande, insatser övervinnas. Svårare
att överkomma är enligt Olsson bristen på drivkraft och intresse för att ägna
sig åt medborgerlig delaktighet. Som jag förstår Olsson ryms i de it-politiska
visionerna en något naiv förväntan om att människor, i en tid av ökad individualism, ska börja bete sig som medborgare i de digitala arenorna. Överfört
på förskolan aktualiseras frågor om hur föräldrars drivkrafter och intressen i
förskolans förehavanden inverkar på de pågående digitaliseringsprocesserna
och hur dessa kan förstås utifrån familjernas socioekonomiska skillnader i ett
allt mer segregerat samhälle.
Även i skolan har implementeringar av it präglats av en optimistisk tekniksyn, som kritiker menar har hindrat en mer realistisk ingång i frågan (Player-Koro 2018:69). Fredrik Paulsson (2008; 2009) skriver att införandet av lärplattformar i svensk skola är exempel på digitalisering som traditionellt har
skett utifrån en så kallad top-down-modell. Informationsteknologins starka
symbolvärde och beslutsfattares övertygelse om dess generellt positiva effekter, har fått till följd att digital teknik som införts har saknat förankring i verksamhetens behov och förutsättningar. Implementeringarna har även saknat
uttalade, realistiska syften och mål. I likhet med Paulsson är Agneta LjungDjärf (2004) kritisk till glappet mellan de politiska visionerna och förskolornas verkligheter, och menar att visionerna om (i hennes fall) datorernas
problemlösande effekter har formulerats på ett allt för stort avstånd från praktikernas verkligheter. När dessa avstånd blir för stora, skriver Paulsson i sin
tur, riskerar tekniken att skapa problem istället för att lösa dem (Paulsson
2008, se även Convery 2009).
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Eva Mårell-Olsson (2012) har undersökt hur förskolor och skolor arbetar
med utvecklingssamtal med hjälp av digitala plattformar. Även Mårell-Olsson
menar att de betydelser som den digitala tekniken kan tillskrivas beror på hur
den kommer till bruk i ett specifikt sammanhang. Möjligheten till delaktighet och inflytande ökar således inte per automatik i samband med att digitala
verktyg införs, utan villkoras av föräldrarnas språkliga och sociala resurser, lärarens kapaciteter och inställning, samt hur det digitala verktyget kommer till
bruk i verksamheten. Det är därför nödvändigt att i samband med studier av
ny teknik i förskolesammanhang orientera sig i kunskapsnivåerna och attityderna hos dem som förväntas tillämpa dem.

Professionalitet och status
Även om både förskollärare och barnskötare arbetar i förskolan, är det förskollärarna som har högskoleutbildning och som därför i första hand har blivit föremål för professionsforskning.
Britt Nyberg (2008) anlägger i sin licentiatavhandling ett fackligt perspektiv på förskollärarkårens professionaliseringssträvanden 1965–2005. Nyberg
menar att fackliga ansträngningar har bidragit till att förskolans pedagogiska
inslag har betonats, men på bekostnad av omsorgsinslagen. Utvecklingen har
inneburit tydligare ramar och direktiv, skriver Nyberg, men på bekostnad av
den professionella autonomin. Paula Berntsson ger genom sin avhandling Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier (2006) ytterligare ett betydelsefullt bidrag till förståelsen för hur professionaliseringssträvanden inom
förskolläraryrket bedrivs. I överensstämmelse med Nyberg visar Berntsson
bland annat att det ingår i Lärarförbundets statushöjande strategier att lyfta fram förskolans pedagogiska uppdrag i offentligheten. Betoningen av det
pedagogisk uppdraget riskerar att ske på bekostnad av andra uppdrag som
förskollärarna själva uppfattar som betydelsefulla delar i sin professionella
kompetens, så som förmågan till omsorg, att bidra till barns jämlika uppväxtvillkor och att utveckla barns emotionella och sociala kompetenser.
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Denna typ av kompetenser kan enligt Annegrethe Ahrenkiel et al (2013)
betraktas som ouppmärksammade kompetenser. Som exempel kan nämnas hur
en professionell pedagog klär på barn ytterkläder på andra sätt än en lekman,
eller hur förskolepersonalen har utvecklat strategier för att underlätta avsked
mellan föräldrar och barn. Denna typ av förmågor är förkroppsligade och rutinartade så till den grad att de sällan uppfattas, som eller talas om, som kompetenser. Ahrenkiel et al (2013) argumenterar för att forskning om professionsutveckling inte enbart bör ta avstamp i de professionella förmågor som
formuleras i styrdokumenten, utan behöver bejaka och utveckla den variation
av förmågor som på olika sätt är betydelsefull i det praktiska yrkesutövandet.
Jayne Osgood (2012) avfärdar på ett liknande vis professionsdefinitioner, det vill säga förutbestämda kriterier för professionalism som har formats
ur maskulina yrkesideal och tenderar att stänga alternativa sätt att formulera professionalitet. Istället förespråkar Osgood att professionalitet bör studeras inifrån, det vill säga med utgångspunkt i hur personalen själva definierar
professionalism i förskolan. Med utgångspunkt i brittiska förskollärares egna
beskrivningar av vad som definierar professionalitet i förskolan, fann Osgood
att förmågan till omtanke, medkänsla, rättvisa, kollegialitet och reflexivet, i
den ordningen, stod högst på personalens lista över professionella kompetenser. Att utgå från personalens egen definition av professionalism, kan förstås
som ett sätt att utöva motstånd mot de snäva professionsdefinitioner som på
policynivå ställs upp för förskollärarnas.
Att förskolläraryrket är kvinnodominerat är en bidragande orsak till att
förskollärares kunskaper har förblivit osynliga, menar Marianne Enö (2011).
Kvinnliga, socioemotionella yrken uppfattas i många fall som okvalificerade
eftersom de emotionella inslagen går ”stick i stäv med traditionella professionaliseringssträvanden” (Enö 2011:5). Det är en omständlig process att frigöra
förskolan från de gamla förställningar som uppfattas leva kvar i det omgivande samhället. Enö (2011) visar i sina studier att när förskollärare, vars traditionella redskap är det talade språket, får utrymme att utveckla sina förmågor att
i skrift formulera sitt kunnande, så ökar också förståelsen för de egna kompetenserna. Detta leder i sin tur till ökat självförtroende och utökade förmågor
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att problematisera och ifrågasätta den egna praktiken. På så vis kan skrivandet
bidra till att yrkesgrupper ”blir varse” sin egen kunskap och kan använda den
för att utveckla verksamheten.
En paradox vad gäller förskollärares professionsbyggande i relation till
omgivningen, framgår redan i titeln på Ingrid Granboms avhandling Vi har
nästan blivit för bra – Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik (2011). Förskollärarna i Granboms studie anser att förskolan gynnar barn generellt, samtidigt som tillvaron vid förskolan är stressig och kräv
ande på ett sätt som barn har olika förutsättningar att hantera. Förskolan
anses vara bra för många, men inte för alla, och därtill i lagom mängd. Den
paradox som detta synsätt ger upphov till, och som avspeglas i avhandlingens titel, är att förskollärarna å ena sidan vill kommunicera betydelsen av sin
verksamhet för (många) barns utveckling, men å andra sidan undviker att betona förskolans betydelse utifrån en rädsla att försvaga föräldrarnas tilltro till
sin egen förmåga och hemmet som fullgod miljö för barnen.
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3. Teoretiska utgångspunkter
De teoretiska inriktningar som jag har haft användning för i avhandlingsarbetet, förenas i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskap. Få av de
många fenomen och identiteter som omger och formar oss i vardagen är av
naturen givna, utan konstrueras och upprätthålls socialt. När människor talar
med varandra, skriver Vivien Burr (2003:8), konstrueras världen.
Jag betraktar förskolors kommunikation som en social praktik där en variation av uttrycksformer så som text, form och bilder i samspel bidrar till texternas betydelser och meningsskapande. Utifrån mitt intresse för förskolornas lappar, brev, bloggar och dylikt, har jag vänt mig till multimodalforskarna
Gunther Kress och Theo van Leeuwen som, i likhet med Norman Fairclough,
är influerade av Michael Halliday. Min förståelse för hur människor konstruerar och försöker att upprätthålla sanningar och identiteter relationellt till omgivningen, hämtar också inspiration från symbolisk interaktionism, i denna
studie främst företrädd av Erving Goffman.
Med hänvisning till Karl E Weick (1979) hävdar jag att inte bara människor,
utan också organisationers identiteter, konstrueras och omförhandlas i kommunikation med omgivningen. Weick talar om organiserandet framför organisationen, och betonar på så vis kommunikationens avgörande roll i tillblivelsen och upprätthållandet av organisationer. Organisationer förstås vara i ett
mer eller mindre konstant tillstånd av tillblivelse (Fairhurst och Putnam 2004).
Förenande för dessa närbesläktade teoretiska inriktningar är en strävan efter att belysa och problematisera maktförhållanden, men också den betydelse som tillskrivs den samhälleliga kontexten. Kommunikation behöver alltid förstås i relation till sina strukturella villkor. Ett centralt sådant villkor är
medielandskapets förändring och digitalisering under de senaste decennierna
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(jfr Meyrowitz 1985, Lievrouw och Livingstone 2009, Hjarvard och Nybro Petersen 2013, Couldy och Hepp 2013, Baym 2015). I följande avsnitt kommer
jag att utveckla dessa teoretiska utgångspunkter.

Kommunikation som begrepp och process
Många forskare inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet
sluter sig till ett rituellt, kulturorienterat perspektiv på kommunikation, som
innebär att tecken överförs mellan människor och att dessa tecknen får sin
mening genom tolkande processer (Fornäs 1994, Fiske 1990). Den tolkande
processen förutsätter vissa gemensamma överenskommelser, kulturella tolk
ningsramar och definitioner av världen, som är nödvändiga för att vi ska kunna
upprätthålla en gemensam kultur (Alvesson 1992:11, Fornäs 1994:48f ). Kommunikation, i sin tur, betraktas som det sammanbindande medlet som skapar ”det gemensamma” (Heide et al 2005). På så vis står kultur och kommu
nikation i ömsesidigt beroende av varandra (Fiske 1990:1f ).
Detta rituella, kulturella perspektivet utvecklades som en reaktion på den
vid mitten av 1900-talet framträdande transmissionsmodellen. Förenklat gör
modellen gällande att information överförs från en avsändare till en mottagare
via en kanal, och att det i denna process förekommer störningsmoment som
gör att effekten varierar (Fiske 1990:3f, Fornäs 1994:48). Transmissionsmodellen kritiserades bland annat för att vara allt för positivistisk och okritisk, i det
att kommunikation behandlades som en neutral överföringsprocess vars verkningsgrad är möjlig att mäta i termer av effektivitet och precision (Hall 1980,
Scannell 2007:206). Att analysera kommunikation utifrån detta perspektiv,
menade kritikerna, skymde det verkligt intressanta, det vill säga kommunika
tionens konstruerande funktioner. Stuart Halls modell, kallad encoding/decoding (1973; 1980), kan förstås som en motreaktion på transmissionsmodellen
och ett försök att teoretiskt förklara hur kommunikation är allt annat än neutralt (Scannell 2007:206f ). Utifrån ett rituellt synsätt är kommunikation en
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dynamisk, komplex, symbolisk process som reproducerar, upprätthåller och
transformerar vad vi förstår som verkligt (Carey 1989:23, Fiske 1990:3f, Flayhan 2001).
Transmissionsmodellen och det rituella perspektivet kan sägas betona olika sidor av kommunikationsprocessen (Fornäs 1994:48). I min förståelse innebär kommunikation att information överförs från en part till en annan, det
förekommer störningsmoment i överföringen och effekterna varierar, men
dessa processer är aldrig enbart en fråga om informationsöverföring. Kommu
nikation innefattar alltid också en symbolisk process i vilken fenomen, identi
teter och relationer skapas, utmanas och omformas.
Halls (1980) modell har varit användbar när jag under arbetet med avhand
lingen har försökt att förstå och analysera förskolepersonalens kommunikation
med föräldrar. Hall beskriver en kommunikationsprocess i fyra autonoma
men samtidigt sammanlänkade delar: Produktion, cirkulation, konsumtion och
reproduktion. Kommunikationsprocessen påverkas av i vilket sammanhang
meddelandet produceras (produktion), genom vilket medium det förmedlas
och i vilken kontext det når mottagarna (cirkulation), hur mottagarna tolkar
meddelandet och hur dess betydelser införlivas, eller inte införlivas, i mottagarnas medvetande (konsumtion), och slutligen hur meddelandet (eventuellt) reproduceras i de sociala praktikerna, det vill säga hur mottagarna i någon mån agerar utifrån meddelandet (reproduktion).
En av föresatserna med denna avhandling är att utförligt redogöra för
det första ledet i denna process, nämligen produktionen av texter i förskolor, och i viss mån även cirkulationen, i bemärkelsen vilka medier som används i vilka syften. Hall (1980) exemplifierar texters produktionssammanhang med hjälp av en tv-redaktion, men begreppet är lika användbart i en
analys av kommunikationsarbete vid förskolor. De ”institutionella strukturer”
(Hall 1980:92) som meddelanden produceras inom, består i förskolan av den
tekniska och ekonomiska infrastrukturen, rutiner som etablerats inom verksamheten, förmågorna hos personalen som producerar texterna, antaganden
om den egna verksamheten och föreställningar om de grupper som förväntas
ta emot meddelandet.
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Produktionen betraktas i Halls modell som en egen och fristående del i
kommunikationsprocessen, men samtidigt också förbunden med de följande
delarna. Exempelvis styrs meddelandets form och innehåll av avsändarnas föreställningar om mottagarna och deras läsningar (Hall 1980:92). Maktrelationerna mellan avsändaren och mottagaren vävs in i meddelandet och kan vara
svåra, men enligt min uppfattning samtidigt angelägna, att försöka blottlägga.
Hall (1980) betonar alltså betydelsen av sammanhanget och de strukturella villkoren för de situationer i vilka kodning och avkodning sker. Särskild
tyngd läggs vid hur mottagaren av ett meddelande förhandlar dess betydelser med utgångspunkt i sina egna erfarenheter och behov. Texter beskrivs som
mångtydiga eller polysema på så vis att mottagarna inte nödvändigtvis tolkar texter på de sätt som avsändarna har haft för avsikt. Mottagarna kan förstå och acceptera ett budskap, men också missförstå eller förkasta det. Det
innebär emellertid inte att en texts mening är helt flytande och kan tolkas
på vilka sätt som helst, eller att innehåll, form, ton eller vinkel är oväsentligt
för tolkningen av ett meddelande. Sättet som texter är sammansatta och hur
ideologiska innebörder vävs in, ger upphov till gynnade tolkningar (Scannell
2007:213).
Avhandlingens studieobjekt är personalens kommunikationsarbete och det
är därför inte möjligt att dra slutsatser som hur texterna tas emot och reproduceras i föräldrarnas vardag. Effekter av kommunikation är annars en fråga
som har ägnats stort utrymme inom den medie- och kommunikationsveten
skapliga forskningen (jfr Sjölander 2004, Jarlbro 2001, Asp 1986). Slutsatser
som däremot blir möjliga att dra utifrån analyser av produktionsvillkoren och
kommunikationsmaterialet, rör vilka meddelanden personalen riktar till föräldrar, vad som visas upp, hur personalen vill uppfattas och hur de uppfattar
föräldrarna. Genom analyserna blir det också möjligt att åskådliggöra de underliggande förväntningarna på föräldrarna och försöken att påverka föräldrar och omgivningen i någon riktning.

50

kapitel 3 · Teoretiska utgångspunkter

Socialkonstruktivism och
symbolisk interaktionism
Begreppet socialkonstruktivism benämner ett övergripande sätt att se på hur
föreställningar om sociala fenomen uppstår, och innefattar en kritik av det för
givet tagna (Burr 2003:3ff). Människans sociala natur är utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt central, och det är i interaktioner människor emellan
som fenomen och identiteter konstrueras (Burr 2003, Hacking 1999). Språk
betraktas, annorlunda uttryckt, som en form av social praktik (Fairclough
1989). Eftersom vi genom kommunikation gemensamt konstruerar och upprätthåller organisationer, identiteter och relationer, blir studier av språk betydelsefullt när vi försöker förstå kontinuitet och förändring i samhället
(Hacking 1999:48, Alvesson 1991:48). Genom analyser av förskolornas kommunikation är det möjligt att öka förståelsen för hur förskolor (re)producerar
sina egna och föräldrarnas identiteter, samt vilka positioner grupperna tilldelas och kan uppta inom och i relation till förskolan.
Jag har under arbetet med studien hämtat inspiration från symbolisk interaktionism när jag har tolkat och försökt att förklara de vidare innebörderna av
medarbetarnas kommunikationsarbete (jfr Trost och Levin 2010). Symbolisk
interaktionism fäster fokus på människor som sociala varelser, vilka hela tiden interagerar med varandra och konstruerar sina jag i sociala och kulturella
kontexter. Våra individuella identiteter (jag-uppfattningar) betraktas inte som
ett slags inre essens, utan som sprungna ur de sociala sammanhang där vi befinner oss och agerar (Goffman 2004:9, 21, Carter och Fuller 2016:2). George
Herbert Mead (1976) menade att identiteten konstrueras i relation till en föreställd, generaliserad andre, konstruerad i vårt medvetande utifrån den kunskap och de föreställningar vi har om omgivningens attityder och ideal. Vår
jag-uppfattning produceras med andra ord genom social interaktion, när vi
identifierar oss med vissa och distanserar oss från andra. På så vis är den individuella identiteten nära kopplad till begreppet social identitet. Social identitet syftar på hur människor förstår sig själva och andra genom att placera sig
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och andra i sociala kategorier, så som kvinna, mamma och förskollärare. Genom att tillskriva andra sociala identiteter ordnar vi omgivningen och gör den
hanterbar, samtidigt som det blir möjligt att förstå våra egna platser i de sociala sammanhang vi befinner oss i (Alvesson och Björkman 1992:32, Ashforth
och Mael 1989:21). De sociala identiteterna gör det möjligt att höra till, medan de individuella identiteterna ger en upplevelse av att vara unik även inom
de grupper vi identifierar oss med.
Den professionella identiteten som förskollärare formas relationellt till
andra kategorier av yrken så som läraren och barnskötaren, men också till
föräldern. Ett yrkes höga eller låga status, det vill säga relativa prestige eller anseende, framträder således i relation till andra yrkens uppfattat högre eller lägre status (Svensson och Ulfsdotter Eriksson 2009:15). Huruvida yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare ska uppfattas och bemötas som professionella,
är en fråga om att besitta professionella kompetenser men samtidigt också en
fråga om andras uppfattningar om och förtroenden för yrkesgruppens kompetens (Brante 1989:7). Med utgångspunkt i social interaktionism är olika gruppers och individers strävan efter att uppfattas som professionella eller kompetenta därför alltid kopplat till att inför andra stiga in i en professionell roll.
En roll kan beskrivas som ett skal mellan den upplevda, individuella identiteten och de förväntningar och normer som hör till de olika sociala positioner
som vi upptar (Arvidsson och Johansson 2017:20f, Carter och Fuller 2016:6).
Yrkesroller, som är nödvändiga i en organisationskontext, besvarar frågan ”vem
gör vad” och syftar på ”det redan i förväg fastställda handlingsmönster som
rullas upp under ett framträdande” (Goffman 2004:23). Roller gör det möjligt för oss att genomföra arbetsuppgifter rutinmässigt och ger trygghet i utförandet (von Platen 2006:48). För att få en uppfattning om de normativa förväntningar som kommer med en viss roll i en specifik situation, använder sig
människor av inlärda beteenden och normer från tidigare erfarenheter (Carter
och Fuller 2016:6f ). Människor skiftar mellan olika roller i vardagen; när en
förälder stiger in på förskolan efter en arbetsdag förväntas hen träda ur sin yrkesroll och in i sin föräldraroll. Den senare kommer med andra typer av ansvar,
förväntningar och ideal, kopplade till ett (förskole)föräldraskap.
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Normer kan i detta sammanhang beskrivas som den måttstock som avgör graden av lämplighet för ett visst beteende, eller de sociala attityder hos
omgivningen (så som personalen, andra föräldrar, barnen och det omgivande
samhället) som uppmuntrar vissa typer av beteenden i relation till en viss
roll (Dimbleby och Burton 1997, Sunstein 1996). Upplevelser av skam disci
plinerar människor i riktning mot ett normativ, acceptabelt beteende och vissa
önskvärda ideal (Johansson och Lalander 2013, Sunstein 1996). Begreppet ideal kan sägas syfta på ”något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt”
och möjligtvis utopiskt (Nationalencyklopedin). När jag fortsättningsvis talar
om hur föräldraideal konstrueras i förskolornas kommunikationsmaterial syftar jag således på en tänkbar, men inte realiserbar, fullkomlig förälder, som ger
uttryck för att äga de förmågor som personalen förväntar sig, och som agerar
utifrån uppfattade, rådande normer.
Centralt inom den dramaturgiska modellen, som är Goffmans främsta bidrag till den symbolisk interaktionistiska inriktningen, är idén att människor
framträder i olika roller inför olika publiker (Johansson 2007:279). Goffman
talar om det sociala rummets främre regioner, där framträdandet äger rum,
och det sociala rummets bakre regioner, där aktören återhämtar sig och förbereder sina framträdanden (Goffman 2004:219). Goffmans modell fokuserar i huvudsak på interaktioner som sker ansikte-mot-ansikte, men är överförbar på medierad interaktion och kan vara särskilt värdefull när man, som
jag, analyserar kommunikation som syftar till att etablera ömsesidiga förtroenden (Johansson 2007:279). Hallen och föräldramötet, men också ett brev
eller ett blogginlägg, kan betraktas som utrymmen för personalens framträdanden inför olika publiker, som i olika utsträckning har övervägts och plane
rats i de bakre regionerna.
En personalgrupps framställningar av sin verksamhet kan förstås som ett
exempel på vad Goffman (2004:189) kallar ”dramaturgisk disciplin” inom arbetslaget, det vill säga ett sätt att uppmuntra vissa förståelser för den verksam
het de skildrar. Framträdanden inför andra innefattar att överföra på andra
(och bevara) sin definition av situationen (Goffman 2004:13), i syfte att förmå
publiken att tolka situationen utifrån de ramar som avsändaren ställer upp
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(Trotst och Levin 2010:14f ). Begreppet ligger i min förståelse nära Halls (1980)
gynnad tolkning, och innebär att den agerande gör anspråk på vissa positioner i relation till publiken och hävdar vissa sociala relationer, ansvar, normer,
maktrelationer och grader av intimitet parterna emellan. På ett liknande vis
menar Kress (2010) att organisationsmedlemmars lingvistiska och visuella utformning av texter alltid syftar till att inför andra framföra sina individuella
intressen ”with the intent of effect on the future” (s 22). Genom att studera organisationers kommunikation, hävdar jag därför, blir det möjligt att öka förståelsen för hur organisationsmedlemmarna vill att publiken ska uppfatta organisationen, men också dem som en del av organisationen (jfr Pauwels 2010).

Organisationer
När vi i vardagen talar om ”förskolan” är det inte självklart huruvida vi syftar
på förskolan som samhällsinstitution eller på en enskild förskola. Eftersom ordet kan syfta på två organisatoriska nivåer, skriver jag vid behov förskolan som
samhällsinstitution, när jag specifikt åsyftar förskolan som offentligt instiftad
och reglerad verksamhet med specifika syften (i likhet med polisen eller socialtjänsten). När jag syftar på de nära tio tusen enskilda förskolor som (liksom
polisstationer och socialkontor) ”ger kropp” åt förskolan som institution, benämner jag dem specifikt förskolan som organisation. I följande avsnitt kommer jag att utveckla min syn på organisationer och den betydelse jag tillskriver kommunikationen inom organisationer.
Organisationer under ständig tillblivelse
Organisationskommunikation som forskningsområde hade länge en marginell position inom medie- och kommunikationsvetenskapen (Dalfelt et al
2001:77). Innan de kulturorienterade och kritiska perspektiven introducerades av bland andra Karl E Weick i slutet av det förra seklet, dominerade det så
kallade modernistiska perspektivet på organisationskommunikation. Den modernistiska traditionen karaktäriserades av en positivistisk syn på verklighe54
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ten som något objektivt och mätbart och en syn på kommunikation som en
funktion bland andra för att uppnå ökad effektivitet och rationalitet (Heide et al 2005:49ff). Den kulturorienterade forskningsinriktningen satte istället
fokus på hur olika aktörer genom kommunikation (re)producerar organisa
tionen och den sociala verkligheten. Den kritiska traditionen kan beskrivas
som en utveckling av den kulturorienterade inriktningens socialkonstruktivistiska idéer, men med en tydligare kritisk udd. Den som utgår från detta perspektiv intresserar sig för maktaspekter och emancipation och ställer frågor
om hur, men också varför, vissa verklighetsbeskrivningar ges företräde framför andra (Dalfelt 2001:83, Johansson 2007:30). Jag ansluter mig, som framgått i kapitlets tidigare delar, till de två senare perspektiven.
I likhet med Weick (1995) betraktar Linda Putnam och Gail Fairhurst
(2001) kommunikation som en absolut nödvändighet för organisationers
existens, i den bemärkelsen att organisationen (re)produceras med hjälp av
kommunikation. I kommunikationen sker själva organiserandet (Alvesson
1991:46); organisationer grundas i människors upprepade handlingar (Empson 2004:761, Fairhurst och Putnam 2004). Genom att studera organisationers
kommunikation, särskilt rörande centrala frågor som exempelvis legitimiteten
hos en yrkesgrupp eller verksamhet, blir det möjligt att följa hur organiserandet sker, men också hur maktrelationer förhandlas i situationer som förefall
er vardagliga, okomplicerade eller ”enkla”. Det är i de organisatoriska rutin
erna, i det för givet tagna, som makten agerar, skriver Alvesson (1991:12f, 28,
44) med inspiration från Foucault.
När Michael Foucault under sent 1970- och tidigt 1980-tal utvecklade
sitt relationella maktbegrepp, innebar det ett uppbrott från den traditionella
förståelsen av makt som en beständig styrka (Alvesson 1991:66). Många började därefter att betrakta makt som ett styrkeförhållande som utövas och verkar
i sociala relationer mellan individer och grupper, och så även i relationer som
kan förefalla okomplicerade (Hörnqvist 1996:28f, 52, Johansson 2007:89).
Underliggande spänningar kommer till uttryck i små, vardagliga handlingar
som kan förefalla triviala. Genom att analysera kommunikation blir det möjligt att spåra dessa spänningar (Alvesson 1991:44, 67, Hörnqvist 1996:29ff)
mellan exempelvis förskolepersonal och föräldrar.
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De olika medel som en person har att tillgå i sina försök att påverka andra, kan benämnas som maktresurser. Människor har tillgång till olika maktresurser och tillgången skiftar beroende det sociala sammanhanget (Johansson
2007:41, Billqvist 1999:59). Till de formella maktresurser som tillgängliggörs
för förskolepersonalen i den organisatoriska kontexten hör anmälningsplikten
gentemot föräldrarna (Olsson 1998:248f ). Detta underliggande villkor kan bidra till att styra föräldrars beteenden. Även kunskap och informationskontroll
är en form av maktresurs (von Platen 2006:48) eftersom alla relationer som
innefattar distribution av kunskap från en part till en annan, exempelvis från
personalen till föräldrarna, också rymmer en viss maktutövning (Hörnqvist
1996:163). Personalens utbildning och professionella kunskap är en annan typ
av maktresurs som kan påverka föräldrars ställningstagande i frågor som rör
de egna barnen (jfr Olsson 1998:236). Handlingar och uttalanden som syftar
till normalisering och självkontroll hos andra, är också en typ av subtil maktutövning (Foucault 1987, Hörnqvist 1996:25f ).
Enskilda aktörer ges i de teorier jag utgår från ett visst utrymme att omförhandla strukturer (Fairclough 1989, Fairhurst och Putnam 2004, Alvesson
1991). De möjligheter till motstånd mot rådande strukturer som exempelvis Fairclough ställer upp, äger rum i kamper om verklighetsbeskrivningarna och möjligheterna att etablera motberättelser (Fairclough 1989:4, Winther
Jørgensen och Phillips 2002:17). Utifrån detta antagande är förmågan att genom kommunikation, inklusive retorisk förmåga eller karisma, frammana ett
specifikt sätt att förstå verkligheten, att betrakta som ett maktmedel (jfr von
Platen 2006:48).
Organisationskultur, organisationsidentitet och image
Organisationskultur kan beskrivas som de normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som genom interaktion växer fram i en verksamhet. Organisationskulturen fungerar som ett kitt som bidrar till en gemenskap på
arbetsplatsen (Christensen 2005:54) och går att spåra i beteenden, historier,
myter, ceremonier, språk, gemensamma värderingar, jargong och humor, men
också i arkitekturen och sättet som lokalerna är utformade och utsmyckade
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(Heide et al 2005:86f, von Platen 2013:132). Inom ramarna för organisationskulturen formas organisationsidentiteten, som syftar på medarbetarnas gemensamma föreställningar om organisationens centrala karaktär och vad den gör
(eller uppfattas göra) (Empson 2004:761, Alvesson och Björkmans 1992:29,
35). Uppfattningen om den egna organisationens identitet formas relationellt
till andra organisationers identiteter och utifrån den egna organisationens
upplevda, relativa styrkor och svagheter (Empson 2004:761).
När jag fortsättningsvis talar om förskolans identitet är det således i bemärkelsen vad medarbetarna uppfattar som organisationens identitet, medan jag med förskolans image syftar på det helhetsintryck som en individ eller
grupp har av en organisation (Christensen och Askegard 2001:296). Heide et
al (2005) menar att organisationskultur, identitet och image kan förstås som
delar i ett ”ömsesidigt beroende meningssystem som definierar vad en organisation är för något.” (s 178).

Professionalitet och legitimitet
Inom forskningsfälten som rör förskola och skola förekommer många varierade definitioner av begrepp som profession, professionalism, professionalitet och professionalisering (jfr Englund och Solbrekke 2015). Jag har inte för avsikt att här redogöra för dem alla, utan kommer att definiera de begrepp som
i avhandlingen används av mig och informanterna.
Även om förskolläraryrket sedan 1990-talets skolreformer ibland har benämnts som en profession, brukar yrket i sociologisk mening beskrivas som
en semiprofession eller preprofession (Erixon Arreman 2017:5f, Brante 2009:31).
Förskolläraryrket anses bland annat i för hög grad bygga på kultur och tradition, för att definieras som en profession (Colnerud och Granström 2002:20,
Gars 2002:110, Granbom 2011:184, Berntsson 2006:73f, se även Ekström
2007). När informanterna i denna avhandling talar om att uppfattas som professionella ska ordet emellertid förstås i en mer vardaglig betydelse. Att uppfattas som professionell beskrivs som en fråga om andras förståelse för att perso57
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nalen är utbildad och ”bra på sitt jobb”, och kan förstås som motsatsen till att
vara och uppfattas som en amatör (jfr Florin 2010). De ansträngningar som
organisationsmedlemmarna gör i syfte att uppfattas som professionella och få
högre status i samhället, benämns i avhandlingen som professionaliseringssträvanden (jfr Berntsson 2006, Colnerud och Granström 2015).
Huruvida en medarbetare upplever sin yrkesidentitet som statusfylld beror på vilken legitimitet och status medarbetaren själv och omgivningen tillskriver organisationen där yrkes utövas (Dutton och Dukerich 1991, Lievens
et al 2007). I likhet med Bitektine (2011:152f ) definierar jag legitimitet som i
vilken grad omgivningen accepterar organisationen, bedömer att dess medlemmar ägnar sig åt de aktiviteter som formellt förväntas av dem, och lever
upp till de normer som omgärdar verksamheten. Strävan efter professionalitet, så som professionalitet definieras av informanterna i denna studie, är således närmast synonym med strävan efter hög legitimitet och status.
För att en organisation ska ha hög legitimitet och status, krävs inte enbart
att medlemmarna har den nödvändiga kunskapen för att utföra ett bra jobb,
utan också att andra känner till deras kunskaper och förmågor (Berntsson
2006:81, Lee och McGovern 2012:107, se även Brante 1989). Förmågan att inför betydelsefulla grupper visa upp sina specialistkunskaper och professionella normer är därför av betydelse för yrkesgruppers professionaliseringssträvnaden (Empson 2004:761). Föräldrarnas förtroenden etableras i den vardagliga
kommunikationen (Berntsson 1999:199, se även Mickwitz 2015:34) men också i organisationers medierade, publika framställningar av den egna verksamheten på webbplatser eller i sociala medier (Bitektine 2011:154f ).
Vilken legitimitet en organisation som förskolan har, beror även på vilka
logiker och normer organisationen utvärderas i relation till, det vill säga vilka
aspekter av verksamheten publikerna utvärderar, och vilka generaliserade, eller
signifikanta andra, personalen speglar sig i (Bitektine 2011:153, 156). Beslutsfattare är en återkommande, betydelsefull källa till legitimitet, eftersom chefer
äger formellt inflytande över en organisations villkor och framtid. Ytterligare
källor är intressegrupper (som exempelvis föräldrar) och interna målgrupper
(som medarbetare) (Bitektine 2011:156). Inte sällan är de egna medarbetarna
de som intresserar sig mest för den publika bilden av den egna organisatio58
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nen (Christensen och Askegaard 2001:297) och medarbetare tenderar att tolka medieframställningar av organisationen som avspeglingar av allmänhetens
uppfattning (Bitektine 2011:154f ). Publika framställningar blir därför betydelsefulla referenspunkter för medarbetarnas förståelse av den egna organisationen och de sociala identiteter som organisationen gör det möjligt för dem att
uppta (Kjærgaard et al 2011:95, Heide et al 2005). Att externa framställningar av organisationer får interna effekter, brukar inom organisationskommunikationsforskningen benämnas som auto-kommunikation (von Platen 2013:125,
135). Identitetskänslan inom organisationen förstärks när överensstämmelsen
är stor mellan den egna självbilden och den yttre bild som organisationsmedlemmarna uppfattar (Heide et al 2005: 177ff, von Platen 2013:125, 135).
Av betydelse för identitetskänslan är också hur distinkt organisationen
framträder genom sina symboliska uttryck, så som arkitektur eller grafisk
formgivning, vilka kan betraktas som publika, symboliska manifestationer av
den underliggande kulturen (Christensen och Askegaard 2001:297, Christensen 2005:53, se även Heide et al 2005:86f ). Ju mer (positivt) organisationen
utmärker sig i relation till andra organisationer i publika sammanhang, desto
mer tenderar organisationen att fungera som en social identitet för medarbetarna. Detta kan i sin tur stärka motivationen, lojaliteten och i förlängningen
kulturen inom organisationen (Christensen och Askegaard 2001:297, von Platen 2013:51, 125, se även Alvesson och Björkman 1992:29).

Kommunikation i organisationer
Merparten av den kommunikation som äger rum i organisationer är informell och sker i samband med de vardagliga sysslorna eller vid kaffeborden.
Den informella kommunikationen är spontan, håller en mer vardaglig ton
och saknar en satt agenda (Falkheimer och Heide 2014:13). Till den mer formella kommunikationen hör exempelvis möten, konferenser, lönesamtal och,
i förskolans fall, utvecklingssamtal och möten mellan personal och föräldrar.
Den formella kommunikationen är tydligare styrd i innehåll, form och omfång än den mer informella.
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Till den formella kommunikationen kan även väsentliga delar av organisationers skriftliga kommunikation räknas, så som dokument, policys och avtal,
framställningar av organisationen på webbplatser, i broschyrer, i pressmeddelanden och dylikt. Denna typ av kommunikationsarbete kan definieras som
en del av organisationens strategiska kommunikation, förstått som de medvetna kommunikationsinsatser som organisationen ägnar sig åt för att nå sina
mål (Falkheimer och Heide 2014:13). Detta kan också beskrivas som organisationernas professionella kommunikation. I fokus för föreliggande studie står
emellertid vad Dalfelt et al (2001:79) beskriver som aktiviteter av ”icke-professionella kommunikatörer”, det vill säga hur förskolechefer och medarbetare i
förskolan ägnar sig åt vad jag i denna studie definierar som kommunikationsarbete (se även Heide et al 2018:463).
Inom organisationskommunikationsforskningen görs traditionellt skillnad på organisationers interna respektive externa kommunikation. Den interna kommunikationen är den kommunikation som äger rum inom vad vi
uppfattar som organisationens gränser och sker främst mellan medarbetare
på olika nivåer, medan den externa kommunikationen sker mellan organisationsmedlemmar och utomstående grupper. Till den senare räknas ibland,
men inte alltid, organisationers PR- och marknadsföringsfunktioner (Dalfelt
et al 2001:79). Det finns emellertid anledning att ifrågasätta indelningen i intern och extern kommunikation eftersom medielandskapets förändring delvis
har löst upp gränserna mellan organisationens ”innanför och utanför” (Heide
et al 2005:72, Dalfelt et al 2001:87). Baym och boyd (2012) talar om att digitaliseringen ger upphov till nya lager av offentlighet, som innebär att ”gamla”
handlingar får nya publiker.
Goffman använder ordet publiker, och så även jag vid enstaka tillfällen,
trots att det inom medie- och kommunikationsvetenskapen kanske främst
förknippas med studier av massmedier och olika typer av publikforskning
(jfr Weibull 1983, Morley 1992). När jag i avhandlingen talar om publiker är
det främst som en benämning för de åskådare som förskolepersonalen föreställer sig i olika publika sammanhang. I första hand använder jag emellertid
begreppet målgrupper, i bemärkelsen de bestämda grupper en avsändare i sin
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kommunikation eftersträvar att nå (Palm 2006). De grupper som konkret tar
del av meddelandena benämns som mottagargrupper. I samband med ett föräldramöte vid vilket alla föräldrar aktivt deltar, är målgruppen och mottagargruppen identiska och möjliga att överblicka. Vid medierad kommunikation
försvåras möjligheterna att överblicka målgrupperna och mottagargrupperna,
och avsändaren behöver i högre grad föreställa sig grupperna med utgångspunkt i erfarenheter och de ledtrådar som tillgängliggörs av de medier där
kommunikationen äger rum (Marwich och Boyd 2010, Litt 2012:334).
Multimodal kommunikation
När jag i avhandlingen analyserar förskolans medierade kommunikation, är
det med utgångspunkt i Faircloughs (1995) syn på språkets konstruerande effekter och på hur lingvistiska analyser kan synliggöra relationer mellan texterna, dess produktionssammanhang och de omgivande strukturerna. Även om
Fairclough (1995) lyfter fram textens form och eventuella illustrationer som
betydelsefulla för textens kontext (s 58), har han i första hand ägnat sig åt lingvistisk text. Multimodala perspektiv på kommunikation har istället främst utvecklats inom fält som visual studies och multimodal analys (Winter Jørgensen
och Philips 2002:61).
Multimodalforskaren Gunther Kress, som jag i första hand förhåller mig
till, har i likhet med Fairclough tagit utgångspunkt i Michael Hallidays Systemisk funktionell grammatik. Detta präglar bland annat hans syn på produktion och spridning av texter som en slags performativa handlingar med sociala effekter, och förståelsen för texter som produkter av samhälle, kultur och
sociala relationer – och som producenter av desamma. I en svensk kontext
läser jag med särskild behållning multimodala studier av exempelvis David
Machin och Per Ledin, som förenar socialkonstruktivistiska perspektiv med
multimodala studier av olika slags vardaglig kommunikation (jfr Machin och
Mayr 2012, Ledin och Machin 2016a; 2016b).
När förskolepersonalen producerar texter om den egna verksamheten, formuleras föreställningar och idéer om förskolan, de egna identiteterna och föräldrarna. Dessa ges tillfälligt en fast form och blir möjliga för utomstående att
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förhålla sig till (Kress 2010:22, 122f, Bartholdsson 2007:32). Texter manifesterar ett av många möjliga sätt att gestalta ett fenomen som förskolan, formuleras utifrån någons perspektiv och beskriver en verklighet som ytterst gynnar vissa grupper på bekostnad av andra (Fairclough 1995:58, Falthin 2015:23,
Kress 2010:104). Att genomföra multimodala analyser innebär att ta utgångspunkt i de semiotiska resurser som producenten, i detta fall personalen, har
tillgång till och väljer att använda, för att analysera hur olika uttrycksformer bidrar med betydelser kring förskolan (Falthin 2015:19f, Leijon och Lindstrand 2012:175). Min uppgift är att genom textnära analyser, som alternerar
mellan de specifika texterna och de övergripande institutionella, sociala och
historiska sammanhangen, relatera förskolors kommunikation till dess större sammanhang sett till socioekonomiska faktorer, politik, policy och ekonomi (Putnam 2005, Fairhurst och Putnam 2004, Fairclough 1989, Fairclough
1995, Kress 2010).
Performativa texter och fabrikationer
Begreppet New Public Management (NPM), som har introducerats tidigare i
avhandlingen, brukar användas som benämning för den utveckling inom offentlig verksamhet som bland annat har inneburit en ökad kundorientering
och stärkta förväntningar på tillgänglighet och transparens i verksamheterna
(jfr Ball och Youdell 2008, Vallberg Roth 2011, Löfdahl 2014a; 2014b).
Stephen Ball (2006:699) använder begreppet performativitet för att beskriva hur förskolor och skolor i publika sammanhang framträder i syfte att uppfattas som legitima, det vill säga hur personalen berättar om verksamheten på
sätt som motsvarar förväntningarna och normerna som omgärdar organisationen (Jfr Bitektine 2011:152f ). Ball (2006) skriver att personal vid skolor och
förskolor i allt högre grad förväntas fabricera sig själva i olika typer av texter
så som dokumentation, utvecklingsplaner och strategiska dokument. Dessa
framträdanden eller fabrikationer, som har blivit en del av de organisatoriska
rutinerna, visar upp och gör det möjligt för andra att inspektera en organisations värde och betydelse (Ball 2006:692).
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Ball (2006) beskriver det som att medarbetarna konstruerar versioner av
organisationen riktade till olika publiker i syfte att uppfattas som legitima.
Den organisationsidentitet som skrivs fram är en av många möjliga, baserad
på ett litet utsnitt av en komplex verksamhet och i syfte att förmedla en berättelse som överensstämmer med förväntningarna (s 696f ). De versioner av organisationen som konstrueras sker därför alltid i dialog med den policy som
omger organisationen, men också omgivningens förväntningar. Dokumentationerna är varken att betrakta som lögner eller distanserade iakttagelser av en
observerbar verklighet, utan som ett mellanting (Hall 2012:266).
Att organisationer förväntas producera olika versioner av sig själva och
befinner sig under ständig granskning, kan ha positiva effekter. Genom att
framställa den egna verksamheten inför andra får medarbetarna tillfälle att reflektera över dess kvaliteter, meningsfullhet och sitt eget bidraget till helheten
(Ball 2006:693ff). De många utvärderingarna kan dessutom sägas öppna upp
den offentliga sektorn och utifrån en demokratisk strävan göra den granskningsbar för de så kallade kunderna. Utifrån en mer kritisk tolkning utmanas
autonomin hos de professionella idag, som tidigare förutsatts vara förmögna
att självständigt utföra sitt arbete (Hall 2012:264f ). De producerade fabrikationerna riskerar vidare att bli något att upprätthålla och leva upp till, det vill
säga något som leder till självreglering i den vardagliga verksamheten och därmed kan de få disciplinerande effekter (Ball 2006:696ff). Som exempel kan de
aktiviteter som är enklast och mest fördelaktiga att visa upp prioriteras framför andra aktiviteter, som är lika eller än mer betydelsefulla (Ball 2006:695).
Men framför allt riskerar den tid och kraft som krävs för att göra organisationen utvärderingsbar att minska tiden för att arbeta med den faktiska kärnverksamheten som utvärderingarna förväntas förbättra (Hall 2012:266f, Ball
2006:695).
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Mediering, medielandskap och digitalisering
Jag använder som tidigare nämnts benämningen medierad kommunikation som samlingsbegrepp för de lappar, brev, foldrar, webbplatser, bloggar,
lärplattformar och dylikt, som förskolepersonalen tar till bruk i kommunika
tionen med föräldrarna. Benämningen är inte ideal, eftersom den antyder
att kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte vore omedierad, vilken den
givetvis inte är. Även rösten är exempelvis ett medium. I denna avhandling
syftar dock medierad kommunikation på all kommunikation som kräver redskap utöver dem som våra kroppar har försett oss med.
Medier kan beskrivas som kommunikationens teknologi och en nödvändighet för att kommunikation ska kunna överbrygga tid och rum (Fornäs
1994:47ff). Gränserna för vad som utgör ett medium har emellertid luckrats
upp i det digitaliserade medielandskapet (Bengtsson et al 2017:58). För att det
ska vara möjligt att i studien jämföra lappar med exempelvis Facebook-sidor,
benämner jag dem i avhandlingen som olika medier, vars användningsområden och kapaciteter skiftar.
Förenande för studier inom medie- och kommunikationsvetenskap är vanligtvis ett fokus på just medierad kommunikation (Egan Sjölander 2015:197f ).
En ökande andel mellanmänsklig interaktion och sociala processer äger rum i
medier, vilka i allt högre grad är digitala. Annorlunda uttryckt har en stor del
av det vi kollektivt ägnar oss åt under de senaste decennierna bundits upp i digitala system. Jag benämner brev, kollage och lappar som analoga medier och
exempelvis bloggar, Facebook, Instagram och mobilapplikationer som digitala medier.
De perspektiv på samhällets digitalisering som under de senaste decennierna har präglat den offentliga debatten om digitaliseringen, kan sägas röra
sig mellan två ytterligheter. Å ena sidan ett utopiskt, emancipatoriskt perspektiv utifrån vilket medieutvecklingen målas upp som en lösning på allehanda
samhällsproblem och inte minst ett sätt att utjämna olikheter, å andra sidan
ett dystopiskt förhållningssätt, utifrån vilket människors meningsfulla aktiviteter upplevs hotade (Baym 2015:174, Lindgren 2013:13f ). I min förståelse är
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medielandskapets förändring varken det ena eller andra, utan teknikens bety
delser beror på de sammanhang där de kommer till användning (Lievrouw
2009:246). Betydelserna av ny teknik i en organisation går således inte att förutspå, utan är till syvende och sist en empirisk fråga (jfr Hepp et al 2010:227,
Baym 2015:56).
Perspektivet Social shaping of technology inom forskningen, kan beskrivas
som ett mellanting mellan ett deterministiskt perspektiv som gör gällande att
tekniken har direkta effekter på samhället och dess sociala processer (Lievrouw 2009:248, Baym 2015:44), och mer ett långtgående socialkonstruktivistiskt synsätt som betonar betydelsen av hur tekniken används, så till den grad
att teknikens inneboende karaktärsdrag förbises. Social shaping of technology betonar att tekniken får sina betydelser i samspelet mellan den tekniska
lösningen (dess affordances, det vill säga inneboende kapaciteter och begränsningar), de faktiska användarna och de sociala förhållanden där den kommer
till bruk (Lievrouw och Livingstone 2009:3, Boyd 2015:51f ).
Den gemensamma nämnaren för de perspektiv som ryms inom denna tradition är synen på informations- och kommunikationsteknologier som ”sociala i båda ändarna” (Olsson 2004:9), det vill säga i både produktion och
användning. En teknisk lösning, som exempelvis en lärplattform, formas av
visionerna och intentionerna hos dem som beslutar om att införa den, och av
dem som deltar i själva utformningen, men också av de användare som testar
och återkopplar om lärplattformen. Därtill formas den genom sättet den omtalas och de förväntningar som byggs upp, liksom av hur användarna tillägnar
sig och använder lärplattformen (Dutton et al 2004:77, Lievrouw 2009:246,
Olsson 2004:9f ). Utifrån detta perspektiv anses det därför betydelsefullt att
som forskare orientera sig i den tekniska lösningen som sådan, men också i
vilka sociala grupper som har inflytande över tekniken utformning och kompetenserna och attityderna hos de olika sociala grupper som förväntas använda den (Dutton et al 2004:77).
Sättet vi talar om de digitala mediernas transformativa effekter bidrar alltså
till att forma teknikens användning och människors förhållningssätt till den.
Vi kan exempelvis tillskriva den kapaciteter som inte motsvaras av dess mate65
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riella potentialer eller faktiska användning (Baym 2015:25, 56, Natale 2016:595,
Olsson 2004:9). Talet om tekniken får effekter på våra förhållningssätt till den,
och blir även produktiva när de formar politiska visioner för samhällets digitalisering (Ljung-Djärf 2004:89).
Jag förstår således inte medielandskapets förändring som en utveckling med
förutsägbara effekter, utan snarare som en omstrukturering av förutsättning
arna för människors och organisationers medierade, sociala processer. I mina
analyser av personalens beskrivningar och förhållningssätt till medielandskapets förändring, har jag haft användning av Joshua Meyrowitz (1985) teori
er. Meyrowitz menar att tillkomsten av nya medier inte markerar en övergång
från något gammalt till något nytt, utan att tillkomna medier alltid bär spår
av sina föregångare och tenderar att användas parallellt med de ”gamla”, om
än ibland på andra sätt. Tillsammans formar de vad som kan beskrivas som
en medieekologi.
Tillskott och förändringar i medielandskapet omorganiserar de miljöer
där människor och organisationer genom kommunikation etablerar och upprätthåller sociala relationer (Meyrowitz 1985, Flayhan 2001). Tillgången på
smarta mobiltelefoner i allehanda situationer och den omfattande användningen av digitala medier professionellt och privat, har bidragit till en potentiell synlighet i tidigare relativt oåtkomliga situationer och områden i samhället. Meyrowitz (1985) beskriver en upplösning av platsen, medan danah
boyd et al (boyd 2010; Baym och boyd 2012; Marwich och boyd 2010) talar om ”kollapsade kontexter”. När gränserna för vad som upplevs privat och
offentligt utmanas (Ford 2011:562) behöver människor förhålla sig till nya
publiker (Marwich och boyd 2010:2). Såväl chefer som medarbetare i organisationer behöver utveckla nya strategier och kompetenser för att hantera
transparensen (Baym och boyd 2012). Den nya teknologin omkullkastar således inte de gamla sociala strukturerna, men förändringar i medielandskapet
kan sägas ha förändrat människors möjligheter till sociala interaktion och delaktighet (Svensson 2011:279).
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Digitalisering och medborgarskap
Ett underliggande syfte hos de teoretiker som jag har introducerat tidigare i
kapitlet, är att de söker problematisera olika gruppers tillgång till de resurser som villkorar deras delaktighet i samhället. Samhällets digitalisering innebär förenklat att information som tidigare har överförts mellan människor
verbalt eller via analoga medier, i ökad grad överförs via digitala medier. När
allt fler delar av samhället digitaliseras ”drivs” medborgarna in på digitala arenor allteftersom deras analoga föregångare monteras ner (Zetterlund 2013:24,
44). När teknik- och internetanvändningen blir en allt mer integrerad del av
det samtida medborgarskapet, blir också människors digitala kompetenser av
större betydelse för möjligheterna att delta i samhället (Mossberger 2009:173,
Kress 2010:19, 23). Eftersom olika sociala grupper är olika snabba att ta till sig
ny teknik (Rogers 2003:297) behöver frågan om samhällets digitalisering problematiseras i termer av likvärdighet och demokrati.
Everett M. Rogers klassiska teori Diffusion of innovations (DOI) (1962/2003)
är sprungen ur en annan disciplinär och filosofisk tradition än Social shaping
of technology (Lierouw 2009:261), och synliggör hur teknik tenderar att approprieras på olika vis av olika sociala grupper. De som tidigt tar till sig tekniska innovationer är i högre grad än andra högutbildade och har generellt högre
social status. De utmärker sig också genom hög läskunnighet, starkt självförtroende, och tillgång till starka sociala nätverk. De reser mer, är mer positiva
till förändring, ambitiösare, konsumerar mer medier, söker information mer
aktivt och kommunicerar mer med sin omgivning (Rogers 2003:291f ). Generellt sett är de som har minst behov av den nya innovationen paradoxalt nog
de som först tar den till sig. De mindre utbildade och mindre bemedlade, som
skulle ha mest att vinna på att ta den till sig, i regel är sist att göra så.
Internet och det digitaliserade medborgarskapet, som tidigt och länge tillskrevs stora emancipatoriska potentialer, har i överensstämmelse med Rogers
teori bidragit till att förstärka medborgargruppers ojämna möjligheter till demokratisk delaktighet (Eastin m fl 2015:418, van Dijk 2008:16, Mossberger
et al 2008:146, Rogers 2003:295, van Deursen och van Dijk 2013:522). Den
digitala klyftan som i internets barndom främst relaterades till människors
skiftande tillgång till hårdvara, har med den ökade tillgången till billig hård67
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vara kommit att handla allt mer om människors olika förmågor att hantera mjukvara och att navigera i digitala miljöer (Eastin et al 2015:419, Zetterlund 2013:43).
När föräldrakommunikation i allt högre grad flyttar över i digitala medier,
aktualiseras frågan om föräldragruppers (o)jämna förkunskaper och tillgång
till information om förskolan. Om de nya medierna ställer högre krav på teknisk kunnighet och avkodningsförmåga, minskar somliga gruppers tillgång till
information, medan andras ökar eller består (Meyrowitz 1985:16). En person
eller grupps digitala delaktighet beror på användarvänligheten hos den teknik som de förväntas använda, men också på gruppens kommunikationskun
skaper, intressen, motivation och teknikinställning, liksom i vilken grad de
har tillgång till sociala kontakter som gör det möjligt att utöka sitt kunnande (Eastin et al 2015:419, Bonfadelli 2002:71f, Samuelsson 2014:34, Zetterlund
2013:44, Olsson et al 2017). Dessa faktorer är i sin tur relaterade till socio
ekonomisk status.
Lågutbildade och lågavlönade står idag i högre grad än andra utanför digitala gemenskaper och är mer benägna att använda internet som förströelse,
medan höginkomsttagare använder internet i mer avancerade syften, har ett
mer utforskande förhållningssätt till internet och upplever en större delaktighet i informationssamhället än låginkomsttagare (Samuelsson 2014:33, 36-37,
van Deursen och van Dijk 2013:511, Bonfandelli 2002:78, Zetterlund 2013:21).
Särskilt begränsad tillgång till teknik (i praktisk och symbolisk bemärkelse) har invandrare från utomeuropeiska kontinenter, något som van Dijk
(2008) härleder till gruppernas avsaknad av positioner på arbetsmarknaden,
brist på materiella resurser och språkligt utanförskap (s 9). Det faktum att
dessa grupper i många fall har förbisetts i utvecklingen av de digitala system
och tjänster som idag är i bruk, har dessutom bidragit till att göra tjänsterna
än mer svåråtkomliga för grupperna ifråga (Zetterlund 2013:23). Nya tekniska
innovationer riskerar på detta vis att utöka eller upprätthålla avståndet mellan
resursstarka och resurssvaga grupper i samhället (Rogers 2003:295). Maktförhållanden omkullkastas således inte genom den nya tekniken eller det förändrade medielandskapet, men dess uttryck blir otydligare och kan vara svårare
att identifiera (jfr Svensson 2012).
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Tillämpade metoder
I fokus för studien står det kommunikationsarbete som personalen vid förskolorna ägnar sig åt inom sitt yrkesutövande. För att få kännedom om kommunikationsarbetet vid förskolorna och vetskap om personalens upplevelser och
erfarenheter, har jag genomfört deltagande observationer och intervjuer med
förskolepersonal vid fem förskolor. De olika typer av kommunikationsmaterial som förskolepersonalen producerar har därefter analyserats med hjälp av
multimodal analys (Kress 2010, Kress och van Leeuwen 2006, Machin och
Mayr 2012). Genom att kombinera intervjuer med andra metoder har det varit möjligt att fånga vad personalen säger att de gör eller vill göra, men också vad de faktiskt gör. Målet har inte varit att komma närmare en föreställd,
bakomliggande sanning, utan snarare att söka spänningar och paradoxer som
kombinationen av metoder kan föra till ytan (Heide et al 2018:455ff). Därutöver har jag inom ramarna för en fallstudie genomfört intervjuer, analyserat dokument och skapat dialog mellan en förskola och en kommunal projektgrupp,
angående implementeringen av en lärplattform i den aktuella förskolan.
Observationer
Vardagliga handlingar i arbetslivet genomförs många gånger rutinmässigt och
blir sällan föremål för eftertanke. De sätter sig i kroppen hos de som utför
dem och blir en del av det för givet tagna. Ett sätt att som forskare få syn på,
tala om och analysera dessa vardagliga rutiner, är att genomföra observationer
(Lundgren 2000, Cohen et al 2000:456, 465).
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För att bekanta mig med verksamheterna och skapa ett underlag för intervjuerna har jag genomfört deltagande observationer under totalt två till tre
dagar per förskola. Jag har deltagit under alla delar av förskoledagen och i avskildhet fört anteckningar med fokus på exempelvis rutiner, fördelning av tid
och teknikanvändning. Avsikten har varit att studera vardaglig interaktion, att
dokumentera förskolornas fysiska miljöer och att skapa ett kunskapsunderlag
inför intervjuerna.
En utmaning vad gäller deltagande observationer är att försöka betrakta den pågående verksamheten med en viss distans, samtidigt som det är närmast oundvikligt att involveras i de pågående aktiviteterna. Att involvera mig
i verksamheten på barnens villkor blev ett sätt att (i någon mån) försöka smälta in i verksamheten och få tillgång till så okonstlade situationer som möjligt
(Cohen et al 2000:465). Jag läste sagor för barnen när jag blev tillfrågad, hjälpte personalen med på- och avklädning av barn och ställde frågor om rutiner
och situationer när tillfälle gavs. Observationerna var korta men betydelsefulla. De gav mig bland annat kännedom om lokalernas utformning, tekniktillgång, arbetsrutiner, förekommande kommunikationsformer och interaktionssonsmönster med föräldrarna, som jag tog med mig in i intervjuerna.
Individuella intervjuer
Genom att intervjua förskolepersonalen har jag fått kännedom om sakförhållandena i verksamheten, men framför allt har intervjuerna varit tillfällen
att samla beskrivningar av de drivkrafter, möjligheter och begränsningar som
personalen upplever i sitt vardagliga arbete med kommunikation. Intervjuer
är inte enbart situationer för informationsöverföring från en person till en annan, utan också samtal i vilka kunskap skapas (Kvale 2007). I samband med
intervjuerna reflekterade informanterna över aspekter av sin arbetsvardag som
de tidigare aldrig eller sällan formulerat i termer av kommunikation. Genom
att genomföra enskilda intervjuer ville jag öka informanternas benägenhet att
tala öppet om frågor som kan vara personliga eller känsliga att föra på tal inför kollegor eller föräldrar (Cohen et al 2000:419, 432).
Jag konstruerade inledningsvis ett utkast till en intervjuguide som omfattade ett tjugotal frågor. Frågorna grundade sig i mitt forskningsintresse
70

kapitel 4 · metoder och material
och den förförståelse jag erhållit genom att ta del av tidigare forskning inom
närliggande fält. För att pröva frågorna och justera intervjuguiden testade jag
intervjuguiden i tre fristående pilotintervjuer med förskollärare i min närhet.
De utförligaste och till synes uppriktigaste svaren kom i den obundna konversationen som uppstod när frågorna formulerades i stunden, men med utgångpunkt i den ursprungliga tematiken. Intervjuguiden fungerade bäst som
en karta eller vägledning genom intervjun. Jag bedömde att semistrukturerade intervjuer skulle ge mig den rörligheten.
Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna förbereds i en intervjuguide men anpassas och omformuleras under intervjuns gång för att underlätta samtalet och fånga det oväntade längs vägen (Bryman 2011). På så vis kunde jag få tillgång till den information jag sökte, men också det oväntade eller
personliga som jag i förväg inte kunde känna till och därför heller inte medvetet söka efter (Cohen 2000:412f, Kvale 2007). Mot bakgrund av pilotstudierna vidgades intervjuguiden till att omfatta 35 frågor som spände över fem teman: medieanvändning, föräldrasamverkan, rutiner, inflytande och kompetens/
utbildning (se bilaga 1).
Med målet att etablera ett tryggt och tillåtande samtal formade jag intervjuguiden utifrån områdesprincipen, som innebar att jag inledde samtalet
med lättsammare frågor om informantens utbildning och valet av yrke, för att
därefter övergå till frågor som mer specifikt fokuserade på avhandlingens studieobjekt (Dalen 2007:31, Enbom 2009:46). Fördelningen över teman säkerställde att samtliga områden berördes under intervjuns gång, samtidigt som
det gav struktur åt det omfattande materialet inför analysarbetet (Kvale 2007).
Intervjuguiden anpassades i viss mån lokalt efter varje förskola och utifrån den kunskap jag samlat i intervjuer med förskolecheferna samt i samband
med mina observationer. Exempelvis lät jag erfarenheter av ett ”misslyckat”
bloggprojekt få utrymme i intervjuerna med personalen vid Krabaten, eftersom upplevelsen föreföll betydelsefull för arbetslagens mer generella teknik
syn. Genom uppföljningsfrågor och uppmaningar att ge exempel försökte jag
fånga det unika i situationerna eller fenomenen som informanterna beskrev,
men också eventuella oregelbundenheter och motsägelser.
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Intervjuerna med förskolecheferna genomfördes på deras kontor, pågick
i cirka en timme och gav tillsammans med observationerna kunskaper som
jag tog med mig in i intervjuerna med övriga medarbetare. Förskollärare och
barnskötare intervjuades i anslutning till mina platsbesök. Dessa intervjuer
hölls i personalrum eller i förskolans lokaler, medan barngruppen befann sig
utomhus. De pågick i genomsnitt 70 minuter. Ju mindre erfarenhet och utbildning en informant hade, desto tidigare ebbade samtalen vanligtvis ut. I
samband med materialinsamlingen vid respektive förskola intervjuades it-pedagogerna på deras respektive kontor.
Att transkribera intervjuer innebär alltid en förlust av den icke-verbala
kommunikationen som hör intervjun till (Cohen 2000:426). Att transkribera har varit nödvändigt för att överblicka materialet och få tillgång till de enskilda citaten, men också för att göra forskningsprocessen transparent och
tillgängliggöra materialet för andra (Bryman 2011:482). Det färdiga transkriptet om 250 sidor har efter kodningen förts in i textanalysprogrammet Atlas.ti,
som ger möjlighet att markera och koda enskilda citat och ordna dem i kluster. Med hjälp av programmet genomförde jag en tematisk analys, det vill säga
jag sökte mönster i materialet som inte är uppenbara vid en första anblick eller läsning (Boyatzis 1998).
En inledande öppen kodning (Dalen 2007:79f ) av materialet gjorde det
möjligt att överblicka och strukturera intervjuernas innehåll. Den öppna kodningen innebar att alla citat markerades med de frågor de berörde, tematiker
som exempelvis kritisera föräldrar eller bloggar, för att på så vis samla informanternas utsagor om varje enskild fråga. Genom att inledningsvis skapa ett
stort antal koder fick jag tillfälle att bedöma och överblicka informanternas
utsagor i enskilda frågor och inte enbart få fatt i dominerande teman, utan
också mer sällsynta men betydelsefulla aspekter av informanternas kommunikationsarbete. Ett sådant exempel är personalens tal om att uppleva konkurrens med andra förskolor, som utgör en liten del av materialet men som givet
samhällsutvecklingen är nödvändigt att problematisera.
I ett andra steg lästes materialet igenom ännu en gång och teman sammanfördes och reducerades till antalet. De teman som denna andra läsning
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genererade har en högre abstraktionsnivå och fångar återkommande idéer i
transkripten (Dalen 2015:78). Temana är inte ömsesidigt uteslutande, tvärtom
anknyter citaten i regel till en rad olika koder för att säkerställa att alla utsagor inom ett specifikt ämne fanns samlade och togs i beaktande när jag senare
skapade synteser av personalens uttalanden inom olika ämnen och deras frekvens. Exempel på förekommande teman är barns integritet, rutiner och målgruppsanpassning.
Temana har därefter sorterats ytterligare och knutits närmare forskningsfrågorna, vars fokus inte oväntat skiftat sedan intervjuguiden konstruerades.
Kvale (2007; Kvale och Brinkmann 2009) kallar detta tillvägagångssätt för
bricolage, det vill säga att först överblicka materialet för att därefter med hjälp
av förförståelse och med utgångspunkt i syfte och frågeställningar röra sig
mellan helheten och specifika passager i sökandet efter mönster och teman
som kan kasta ljus över de övergripande frågorna. Analyserna redovisas löpande med hjälp av illustrativa citat, ibland som exempel på återkommande utsagor och ibland eftersom de illustrerar kärnan i någons resonemang. I nästa
avsnitt går jag närmare in på hur texterna har analyserats, med textanalys som
en av flera komponenter i den multimodala analysen av materialet.
Multimodal analys
Ett annat betydelsefullt material i studien är den medierade kommunikation
som personalen vid förskolorna producerar och riktar till nuvarande och presumtiva föräldrar. Tal och skrift är de mest utvecklade uttrycksformerna för
kommunikation (Björkvall 2009:14). Samtidigt är skriven text alltid multimodal, eftersom bokstäver och ord realiseras genom teckensnitt. Visuell kommuni
kation så som illustrationer, fotografier och tabeller under det senaste halvseklet
kommit att utgöra en allt större del av människors kommunikation (Kress
2010:6). Trots att visuella uttrycksformer är betydelsefulla byggstenar i orga
nisationers identiteter, har de inom organisationsforskningen ägnats lite upp
märksamhet i förhållande till lingvistisk text (Meyer et al 2013:490, 494f, 520).
Jag betraktar förskolornas egenproducerade kommunikationsmaterial
som meningsskapande och ideologiskt laddat (Kress 2010). Invävt i materialet
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finns personalens förståelse för det beskrivna, men också deras ambitioner för
hur verksamheten och deras eget arbete ska uppfattas av andra. För att ana
lysera och diskutera betydelsen av exempelvis brevens, lapparnas och bloggar
nas innehåll och form, fokuserar jag därför på text, layout och andra visuella
uttrycksformer så som användningen av fotografier, illustrationer och tecken
snitt (jfr Kress 2010, Kress och van Leeuwen 2006, Machin och Mayr 2012).
Eftersom det i kombinationen av dessa kan uppstå både synergier och para
doxer (Pauwels 2012:256) analyserar jag dem både isolerat och i samspel.
Form, stil, typografi och färger kan sägas etablera miljöer för läsningen av
de lingvistiska texterna, och kan också i sig själva bidra till bilden av en organisation och dess legitimitet (Meyer 2013:494, 530). Textens semiotiska grammatik får emellertid aldrig bli den multimodala analysens slutmål. Snarare
behöver målet vara att spåra hur textens multimodala sammansättning kan
förstås i relation till kontexten och maktrelationerna som präglar det sammanhang där interaktionerna äger rum (Machin 2016:331, 326). När jag kombinerar multimodala analyser av förskolornas kommunikationsmaterial med
intervjuer och observationer, vill jag förstå personalens språkliga och visuella
val i dess organisatoriska sammanhang (Meyer et al 2013:488ff, 528).
Olika kommunikationsformer har krävt olika tillvägagångssätt i analysarbetet. I textanalyserna av vecko- och månadsbrev har fokus legat på vad breven används till, hur sociala positioner upprättas för personal och föräldrar
och hur dessa kan förstås i termer av inflytande. Med utgångspunkt i Michael Halliday har jag därför delat upp breven i satser och skapat koder för mina
nedslag i texten. Med dessa frågor som vägledning har jag fokuserat på texternas innehåll, hur texterna konstruerar en avsändare och en mottagare samt
vilka roller de upptar (och kan uppta) i förhållande till varandra. Jag har gjort
så genom att notera det ämne som satsen berör (exempelvis skolmat, kläder,
personalförändringar) och vilken språklig handling som beskrivs (exempelvis
information, erbjudande, uppmaning, fråga).
Avsändare av meddelanden intar olika talarpositioner, menar Michael Halliday. Den krävande talarrollen kommunicerar genom frågor eller uppman
ingar, medan den givande talarrollen gör påståenden och formulerar erbjudan
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den. Beroende på vilka typer av språkhandlingar som dominerar i en text,
upprättas därför olika förväntningar på läsaren och olika makt(a)symmetrier
mellan förskolepersonalen och föräldrarna som representeras och/eller konstrueras (Björkvall 2009:33).
Jag har även analyserat hur föräldrar tilltalas i texterna, eftersom tilltal kan
avslöja något om hur personalen positionerar sig själva och de tilltänkta läs
arna. Tilltal och förhållningssätt i texter kan upprätta formella, nära eller avståndstagande relationer mellan den som talar och den som tilltalas (Fairclough 1995:58). Jag har studerat det direkta tilltalet, det vill säga hur föräldrar
adresseras som enskilda individer (du) eller som grupp (ni föräldrar). Beroen
de på hur dessa ställs i relation till ett konstruerat vi (vi pedagoger) etableras föreställda gemenskaper samtidigt som avsändaren laborerar med läsarens upplevelse av närhet och distans till det beskrivna (Björkvall 2009:46, Hellspong
och Ledin 2001:174). Läsartilltal handlar även om hur läsaren ”dras in” i texten, det vill säga hur texten skapar möjligheter för identifikation (Carlsson
2009:38), exempelvis genom att läsaren förutsätts ha vissa förkunskaper (Engström 2008:136). I förskolornas kommunikationsmaterial kan föräldrar i högre eller lägre grad tilltalas i egenskap av någon med stor eller liten kunskap
om förskolan, eller med stort eller litet behov av stöd i sin föräldraroll.
Begreppet modalitet syftar på graden av säkerhet i uttalanden och hur en
avsändare skriver fram sig själv i relation till, och förbinder sig till, textens
innehåll. Modalitet är på så vis nära förknippat med synen på den egna identiteten och vilken makt avsändaren upplever sig ha i relation till de beskrivna
eller tilltalade (Machin och Mayr 2012:189). Formuleringar präglade av hög
eller stark modalitet förmedlar förväntningar på någon typ av mothandling
från föräldrarnas sida (Björkvall 2009:112, Holmberg och Karlsson 2006:62ff).
Ett begrepp som angränsar till modalitet är hedging, som syftar på hur av
avsändare laborerar med graden av säkerhet i ett uttalande genom att på olika sätt mildra sitt påstående i syfte att inte binda sig till ett uttalande (Machin
och Mayr 2012:192ff). Inte sällan mildras påståenden med hänsyn till relationen till mottagaren, exempelvis i syfte att inte framstå som kritisk, skrytsam
eller oartig. Detta sätt att mildra uttalanden kan exempelvis ske genom sve75
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pande eller generella formuleringar, genom att påståenden bäddas in som ett
sätt att lindra ett rättfram intryck eller genom att information formges i ljusa
färger och med glada illustrationer.
Den skrivna texten, som jag hittills uppehållit mig vid, realiseras genom
typografi och layout. Jag använder begreppet layout för att benämna hur olika
element så som inramande eller särskiljande linjer, sidhuvuden, teckensnitt,
emblem och teckensnittsvariationer är disponerade och samspelar (Pauwels
2012:254). Information får olika informationsvärde beroende på var den placeras och hur den betonas med hjälp av färger eller teckenstorlek. Färglådor,
teckensnitt och skiljelinjer kan även användas för att signalera relationer mellan information, exempelvis vad som ska uppfattas som besläktat respektive
disparat (Björkvall 2009:24, 107).
Olika teckensnitt kan förmedla olika känslor, så som lekfullhet eller profes
sionalism och teckensnittsvariationer i form av kursiveringar och understryk
ningar betonar och gynnar vissa tolkningar av texten. Teckensnitt och tecken
snittsvariationer är semiotiska resurser som tillför texten mening bortom dess
lingvistiska innehåll, men som likväl påverkar intrycket och läsupplevelsen
(Machin 2016:326f, Pauwels 2012:254, Mackiewicz och Moeller 2004:308ff).
Betydelsefulla inslag i förskolornas kommunikationsmaterial är illustrationer och fotografier, vanligtvis i kombination med lingvistisk text i form av
citat eller rubriker. Jag har analyserat illustrationer och bilder sett till deras
manifesta innehåll, men jag betraktar dem också som produkter av fotografernas och illustratörernas val, grundade i medvetna strategier eller gängse estetiska konventioner vad gäller exempelvis perspektiv, bildsnitt, skärpa och förekomsten av inramande inslag (Björkvall 2009:46).
Övriga metoder
En del av avhandlingen, kapitel åtta, bygger på vad som kan kallas en fallstudie och fäster fokus på implementeringen av en lärplattform vid kommunens
förskolor. Jag fick kännedom om lärplattformen, i studien kallad Flexus, i samband med mina materialinsamlingar vid förskolan Krabaten våren 2015. Perso-
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nalen upplevde att de ålades en uppgift som de saknade behov av och resurser
för, och jag valde att undersöka vad som föranlett införandet av den obligatoriska lärplattformen. När jag studerade lärplattformens införande ville jag således förstå hur och varför lärplattformen skulle införas, och få förståelse för hur
digitalisering kan ta sig uttryck i ett specifikt socialt sammanhang, vilket är en
god utgångspunkt för fallstudier (Yin 2007:17). För att det skulle vara möjligt
att studera fallet parallellt med att lärplattformen infördes, krävdes att jag utökade mina tillvägagångssätt och källor allt eftersom min egen kännedom ökade.
För att inledningsvis bredda min förståelse för lärplattsformens införande,
intervjuade jag våren 2015 två representanter för den projektgrupp vid kommunen som fått i uppdrag att genomföra upphandlingen och implementeringen
av lärplattformen. Intervjuerna var öppna och explorativa (Kvale och Brinkmann 2009:148) så till vida att jag ville orientera mig om Flexus, hur lärplattformen tagits fram och vilka syften och förhoppningar kommunen hade med införandet. Intervjun gav upphov till rättframma beskrivningar av arbetsprocessen
från informanternas sida och uppdagade tydliga skillnader mellan kommunens
övergripande vision och Krabatens förutsättningar, exempelvis vad gällde behovet av lärplattformen och föräldrarnas språkliga och tekniska förmågor.
För att undvika att träda in i rollen som budbärare eller medlare mellan
personalen och projektgruppens verklighetsbeskrivningar, bjöd jag in båda
parter till ett dialogmöte som ägde rum i oktober 2015. Mötets syfte var att
låta den kommunala projektgruppens perspektiv möta perspektiven hos Krabatens medarbetare. Mötet ägde rum på Krabatens förskola, pågick i en dryg
timme och spelades in, med deltagarnas medgivande.
Vid mötet deltog åtta personer: De två representanterna för kommunens
projektgrupp, Krabatens förskolechef, en it-ansvarig förskollärare, en it-ansvarig barnskötare och, på förskolechefens initiativ, två förskollärare från en
annan förskola inom förskolechefens ansvarsområde vars förutsättningar liknar Krabatens, och slutligen jag själv. Min roll var i första hand att arrangera mötet och möjliggöra en dialog mellan parter vars erfarenheter, tankar och
uppfattningar tidigare inte hade mötts. Jag deltog och lyssnade in under mötet, men strävade efter att inte aktivt delta.
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Mötet mellan personalens beskrivningar av sin vardag och erfarenheter, och projektgruppens beskrivningar av sina intentioner och processer, gav
upphov till ett rikt material och synliggör underliggande konflikter som annars inte skulle ha artikulerats. Intervjuerna och mötet är således betydelsefulla material i delstudien, men till grund för kapitlet ligger också kommunala
dokument, bloggposter, e-post, nyhetsinslag och en enkät:
Intervjumaterial
· Intervjuer med förskolechefen och
de sex medarbetarna vid Krabaten
· Enskild intervju med kommunal projektgrupp
· Möte mellan Krabaten och projektgruppen
· Intervju med två representanter för Lärarförbundet
Kommunala rapporter och utredningar
· ”Slutrapport för lärplattform”
· ”Riskanalys lärplattform”
· ”Digitala lärplattformar”
Blogg
· Den blogg projektledaren drev under förarbetet
och utvecklingen av Flexus
E-post
· 19 e-postmeddelanden inkomna till kommunen fram till mitten
av oktober 2015, diarieförda med märkningen Flexus
Nyhetsinslag
· Tre nyhetsinslag från lokala tv-nyheter och lokalpress
Enkät
· Lärarförbundets medlemsenkät angående Flexus
Tre rapporter och dokument av relevans för Flexus har begärts ut från kommunen eller tillhandhållits av projektgruppen. Projektledarens blogginlägg
om arbetet med att utveckla lärplattformen har kompletterat bilden av tanke
processerna hos projektgruppen. Nyhetsartiklar och nyhetsinslag som rör implementeringen av Flexus har gett mig förståelse för kritiken som riktades mot
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kommunen i samband med införandet. Två representanter för Lärarförbundet, som i ett av tv-reportagen riktade kritik mot Flexus, har intervjuats för
att få en bakgrund till deras medverkan i inslaget och en djupare förståelse för
medlemmarnas synpunkter, som bland annat samlats i en enkät Lärarförbundet som jag har fått ta del av. Enkäten besvarades av 283 pedagoger inom kommunen, varav 33 procent förskollärare. Därtill har jag begärt ut och tagit del
av samtliga (19) e-postmeddelanden från privatpersoner som inkommit till
kommunen, liksom projektgruppens svar på desamma, i syfte att få en uppfattning om hur Flexus beskrivs och hur allmänhetens frågor bemöts. De olika delarna av materialet refereras i varierad utsträckning i analysen, men har
bidragit till förståelsen för projektets bakomliggande förutsättningar, förväntningar och föreställningar.

Urval och studerade miljöer
Urval av förskolor
Det empiriska materialet som ligger till grund för den här studien har samlats in i en medelstor svensk stad. Genom att studera förskolor inom en och
samma kommun har det varit möjligt att hålla ramarna konstanta vad gäller
exempelvis politiska beslut och riktlinjer, för att istället variera andra villkor.
Jag har eftersträvat ett strategiskt urval (Patton 1990:172) förstått som ett empiriskt material som är så rikt som möjligt i relation till forskningsproblemet,
men som också präglas av största möjliga variation sett till förskolornas förutsättningar för föräldrakommunikation i det här fallet.
För att säkra en mångfald i urvalet och samtidigt begränsa antalet studieobjekt, har jag i valet av förskolor eftersträvat att fånga en stor variation vad
gäller ägandeformer och föräldragruppernas socioekonomiska förutsättningar
inom bostadsområdet. Vid tiden för studien uppgick andelen fristående förskolor i den studerade kommunen till 28 procent (Skolverket 2014). Genom
att inkludera både kommunala och fristående förskolor blev det möjligt att
fånga upp potentiella skillnader beroende på ägandeform, så som att kommu79
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nala förskolors webbplatser följer kommunens gemensamma design eller att
fristående förskolor administrerar sina egna inköp av exempelvis teknik och
digitala verktyg.
Som framgått tidigare i avhandlingen visar studier att föräldrars socioekonomiska status har stor betydelse för förskolepersonalen samverkan med
föräldrarna. Syftet med att studera hur kommunikation sker i olika socio
ekonomiska kontexter är att fånga upp variationer i förutsättningar för kommunikationsarbetet i olika förskolor. De förskolor som ingår i studien är varken de mest eller minst ”innovativa” kommunikationsmässigt, utan snarare
ett utsnitt som exemplifierar hur kommunikation sker i dagens förskolor i en
medelstor svensk kommun.
Fem förskolor bedömdes som ett rimligt antal studieobjekt i relation till projektets syfte och tidsramar. Förskolechefer vid förskolor i olika typer av bostadsområden kontaktades via e-post. Ett första kriterium för att förskolan skulle
ingå i studien var att förskolechefen bedömde att de hade möjlighet att ta emot
mig, ett andra kriterium att personalen visade intresse och var villig att avsätta
den nödvändiga tiden för att ingå i studien och bli intervjuade. Av de sju förskolor som initialt kontaktades i januari 2014 avböjde två med hänvisning till tidsbrist. Sammanlagt har fem förskolor ingått i studien: De kommunala förskolorna Kandidaten, Kompisen och Krabaten, som för att underlätta läsningen har
döpts till namn som inleds med bokstaven K, och de fristående förskolorna Fejaren och Filuren, vars namn som börjar på F. Empiriinsamlingen har genomförts i två omgångar: Kandidaten, Kompisen och Fejaren studerades under första kvartalet 2014; Krabaten och Filuren under andra kvartalet 2015.
I förskolor med åldersindelade grupper eftersträvade jag att besöka en
småbarns- och en storbarnsavdelning. Om det vid förskolan fanns flera likartade avdelningar avgjorde förskolechefen i samråd med mig vid vilken avdelning som kunde ta emot mig under den aktuella perioden. Dessa beslut fattades i samband med att jag inför varje vistelse intervjuade förskolechefen,
som ett sätt att orientera mig i verksamheten och för att presentera mig för de
medarbetare som jag senare skulle intervjua.
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Tabell 1. Namn och beskrivningar av studerade förskolor1
Kandidaten

Kommunal förskola som i huvudsak samverkar med re- 2014
sursstarka föräldrar2 och en relativt liten andel föräldrar
med utländsk bakgrund. Förskolan består av fyra avdelningar, barngrupperna är åldersblandade och personalen
arbetar utifrån en särskild pedagogisk inriktning.

Kompisen

Kommunal förskola som samverkar med socioekonomiskt 2014
blandade föräldragrupper. Förskolan består av fyra avdelningar och barngrupperna är åldersindelade. Förskolan är
inriktad mot Reggio emilia.3

Krabaten

Kommunal förskola i bostadsområde med relativt hög 2015
andel resurssvaga föräldrar, hög andel arbetslösa och utlandsfödda föräldrar. Förskolan är fördelad på tre avdelningar och barngrupperna är åldersindelade. Förskolan
har ingen särskild pedagogisk inriktning.

Fejaren

Fristående ekonomisk förening som drivs tillsammans med 2014
en systerskola. Blandade föräldragrupper, men en förhåll
andevis hög andel utlandsfödda föräldrar. Förskolan är fördelad på fyra avdelningar och barngrupperna är åldersindelade. Förskolan har en särskild ämnesmässig inriktning.

Filuren

Fristående förskola som drivs i aktiebolagsform. Samver 2015
kar med blandade föräldragrupper sett till socioekonomisk
status, relativt liten andel utlandsfödda föräldrar. Förskolan är fördelad på tre avdelningar och grupperna är åldersindelade. Förskolan har en särskild pedagogisk inriktning.

1
2
3

Mindre omskrivningar har gjorts i syfte att minska möjligheterna att identifiera förskolorna.
Se definition på sidan 19.
Reggio Emilia är en pedagogisk inriktning utvecklad i den italienska staden med
samma namn. Reggio emilia karaktäriseras enkelt uttryckt av demokratiska grundvärderingar och en syn på barnet som kompetent och utforskande i relation till omvärlden. En tanke är att den pedagogiska verksamheten ska förankras samhället i
stort, exempelvis i form av nära samarbeten med samhälle och hem, och man arbetar i hög grad med dokumentation och arbete i projekt (Elfström 2013:101).
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Urval av informanter
För att fånga upp en variation av perspektiv och erfarenheter från alla de medarbetare som kommunicerar med föräldrar, har både förskollärare och barnskötare intervjuats. I den mån förskollärarnas och barnskötarnas perspektiv
och upplevelser skiljer sig åt, diskuteras det i analyserna. Vid två av förskolorna fanns anknutna it-pedagoger som förskolepersonalen refererade till i samband med intervjuerna. Jag valde därför att även intervjua it-pedagogerna
som ett sätt att få förståelse för deras funktioner, men också för att fånga upp
deras perspektiv och erfarenheter av att exempelvis införa digitala kommunikationsformer i förskolor.
Förskolechefer har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamhetens kvalitet, ekonomi, administration och personalfrågor (Eriksson et
al 2015). Enligt läroplanen är det förskolechefens ansvar att upprätta former
för samverkan, som arbetslagen ansvarar för att genomföra i verksamheterna (Skolverket 2010). Eftersom jag betraktar förskolechefens riktlinjer som en
del av kommunikationens villkor valde jag att inledningsvis intervjua förskolechefer, för att fånga upp deras inställning till och (eventuella) delaktighet i
utformandet av föräldrakommunikationen.
Intervjuerna med barnskötare och förskollärare bokades i samband med
mina besök i verksamheterna och varierar till antalet mellan fem till åtta till
per förskola, beroende på personalens möjligheter. Samtliga informanter deltog på sin egen planeringstid och utan ekonomisk kompensation. Två tillfrågade avstod med hänvisning till att de upplevde intervjusituationer som generellt sett obekväma. Sammanlagt har 32 personer vid de fem förskolorna
intervjuats, fördelade enligt följande:
tabell 2. Fördelning av intervjuer utifrån informanternas arbetsplats
Kandidaten

8

Kompisen

7

Krabaten

7

Fejaren

5

Filuren

5

Totalt
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Personal vid två avdelningar per förskola har intervjuats. I den mån det har varit möjligt har jag eftersträvat att fördelningen mellan förskollärare och barn
skötare, respektive manliga och kvinnliga medarbetare, ska avspegla fördel
ningen inom verksamheten. Fördelningen framgår av tabell tre:
tabell 3. Fördelning av
intervjuer utifrån titel och kön
Förskolechefer

Kvinnor

Män

Totalt

5

0

5

Förskollärare

16

4

20

Barnskötare

4

1

5

it-pedagoger

0

2

2

Totalt

25 (78 %)

7 (22 %)

32 (100 %)

För transparensens skull och för att det ska vara möjligt för läsaren att förhålla sig till informantens yrkestillhörighet och utbildningsgrad har jag valt att
skriva ut yrkestitlar (barnskötare och förskollärare) i anslutning till citat. Av
samma anledning har informanterna tilldelats ett nummer som gör det möjligt att härleda citat till respektive informant (exempelvis Förskollärare 5, Kandidaten). När barnskötare och förskollärare omtalas som grupp benämner jag
dem som personalen, medarbetarna eller informanterna.
Förskolornas kommunikationsmaterial
Förskolornas kommunikationsmaterial är ett betydelsefullt material, exempelvis i form av vecko- och månadsbrev och lappar riktade till föräldrarna.
Med personalens medgivande fotograferade jag all information som vid tiden
för mina observationer satt på förskolornas hallväggar och i andra publika utrymmen. På förfrågan och utifrån frivillighet försåg personalen mig med tre
till åtta vecko- och månadsbrev beroende på tillgång.
Vid tiden för mina besök drev tre av förskolorna bloggar, men Kompisens blogg är den enda som har varit möjlig att studera närmare. Fejarens
blogg innehöll nästan uteslutande inlägg skrivna av systerskolan. Krabatens
blogg raderades under tiden som studien genomfördes på grund av sviktande
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föräldraintresse, och dess innehåll finns inte arkiverat vid förskolan. Från mina
läsningar av Krabatens blogg har jag därför endast tillgång till mina minnes
anteckningar. Jag fick i samband med mina besök vid Filuren möjlighet att
navigera i den mobilapplikation och Facebook-grupp som förskolan använde
sig av i kommunikationen med föräldrarna, men inget empiriskt material tillgängliggjordes för mig. Innehållet på Kandidatens Facebook-sida är emellertid publikt och tillgängligt för vem som helst att ta del av.

Avgränsningar och etiska överväganden
Föräldrarna är minst sagt centrala i kommunikationsprocessen (jfr Hall 1980).
Av avgränsningsmässiga skäl och i syfte att göra studien praktiskt genomförbar har jag dock inte kunnat inkludera deras konkreta perspektiv, tolkningar
och erfarenheter av kommunikationsarbetet i avhandlingen. Det är min förhoppning att denna avhandling ska bidra med kunskaper om förskolors kommunikation utifrån ett personalperspektiv, och att dessa ska kunna fungera
som utgångspunkt för fortsatta studier i vilka föräldraperspektivet ges motsvarande utrymme.
För att få tillgång till de kommunikationsprocesser som pågår i och kring
förskolor har det varit nödvändigt att vistas i förskolor och tala med de män
niskor som arbetar där. Jag har genom min närvaro varit gäst i barnens uppväxtmiljöer, i personalens arbetsmiljöer och i föräldrarnas vardagsliv. Det har
därför varit nödvändigt att redan på planeringsstadiet göra en rad etiska överväganden för att minimera min påverkan i verksamheten i syfte att värna om
deltagarnas integritet.
En etisk prövning av projektet har godkänts av Regionala etikprövningsnämnden (20140415). I både planering och genomförande av denna studie
har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer varit vägledande (Vetenskapsrådet 2011a; 2011b), med fokus på forskningskravet och individskyddskravet.
Forskningskravet värnar om att en studie ska vara angelägen, hålla hög kvalitet och utveckla kunskapen inom ett område (Vetenskapsrådet 2011a; 2011b).
Individskyddskravet upprättar ett etiskt skydd för de individer vars deltagan84
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de är nödvändigt för att säkerställa att studien genererar ny kunskap och värnar om att de skyddas från otillbörlig insyn (Vetenskapsrådet 2011a). Till individskyddskravet hör att jag som forskare säkerställer att alla som berörs av
min studie har kännedom om min position och mina syften som forskare (Vetenskapsrådet 2011a). Förskolepersonalen i de studerade miljöerna har skriftligen, av mig och initialt via deras chef, informerats om min studie och fått ta
ställning till att medverka i studien. De personalgrupper som ville och hade
möjlighet att ta emot mig fick mer ingående information och skrev under ett
samtyckesformulär i anknytning till respektive intervju (se bilaga 3). Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Informanternas namn finns på de signerade samtyckesformulären, men
intervjuerna har avidentifierats i samband med att intervjuerna transkriberats.
Det innebär i praktiken att informanterna, istället för att nämnas vid namn,
benämns som ”Förskollärare 1” och så vidare (se bilaga 1).
Barnen har via personalen informerats om att jag kommer från universitetet, att jag ska vara med dem vid deras förskola i några dagar och att jag ska
prata med deras lärare. Jag har i god tid informerat föräldrarna om min närvaro via ett brev som personalen distribuerat i samband med vecko-/månadsbrev och på anslagstavlor i hallar.
Den studerade kommunen benämns i avhandlingen som kommunen i syfte att skydda informanterna. För att det ska vara möjligt att referera till de kommunala dokument som ingår i avhandlingens empiri har referenserna tilldelats
nummer och går att spåra via en kodnyckel som finns att tillgå hos författaren.
Av samma anledning har namn i brev och citat ersatts av andra, fingerade namn.
Citat från webbplatser har skrivits om på sätt som inneburit minimala ingrepp i
texternas mening, men som ändå försvårat möjligheterna att söka upp källorna.
Exempelvis har ”Vi har närhet till lekparken X” ersatts med ”Vi har närhet till
lekparken Y”. Fotografier och bilder som jag har tagit i eller hämtat från miljöerna i dokumentationssyfte, har med hjälp av en illustratör maskerats med hänsyn
till informanternas anonymitet. Rent praktiskt har det inneburit att originaldokumenten har kalkerats och omvandlats till detaljrika illustrationer med en strävan att i minska möjliga mån förvanska bilderna. I de fall som färger är av betydelse för bildens betydelse har detaljer i bilderna färglagts.
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Min egen förförståelse
Liksom de flesta svenskar födda på 1980-talet har jag erfarenheter av att vara
barn i en svensk förskola. Sedan arbetet med avhandlingen inleddes har jag
också kommit att möta förskolor utifrån rollen som förälder. Min förståelse
och mitt intresse för förskolan har dock främst formats under de månader jag
har vikarierat vid förskolor i min hemstad, och inte minst av att ha vuxit upp
som dotter till två förskollärare vars yrkeserfarenheter sträcker sig tillbaka till
det sena 1970-talet.
Att vara dotter till två förskollärare har påverkat min bild av förskolan,
men jag är inte själv utbildad förskollärare eller barnskötare. Jag saknar de
erfarenheter och förkroppsligade kunskaper som endast går att få genom att
befinna sig i vissa positioner inom en verksamhet. Min blick på förskolan är
den av en medie- och kommunikationsvetares med inriktning mot utbildningsvetenskap, och detta försök att ge ett bidrag till förskoleforskningen är
därför formulerat ur ett slags utifrånperspektiv. Men min position som relativt utomstående har under arbetet med avhandlingen sällan upplevts som en
brist. Tvärtom upplever jag att mitt perspektiv har gjort det möjligt att få fatt
i aspekter av förskolornas kommunikationsarbete som personalen sällan reflekterat över i termer av kommunikation. Det har gett mig möjlighet att vrida och vända på sådant som tas för givet inom verksamheterna.
Medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet har varit
min hemmiljö och som stöd i mitt vetenskapliga närmande av förskolan som
forskningsfält har jag haft min bihandledare Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, men också Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (fu), forskningsmiljön Research in Early Childhood Education
(receum) vid Umeå universitet och de värdefulla formella och informella
kontakter inom förskolan som jag har eller har gjort längs vägen.
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5. Introduktion till
kommunikationsmiljöerna
I detta introducerande empiriska analyskapitel beskriver jag förskolornas
kommunikationsmiljöer och det kommunikationsarbete som pågår i dem. Jag
ger en överblick över de analoga och digitala medier som används i förskolor
na, hur de har kommit i bruk och vilka betydelser och potentialer personalen
tillskriver dem. Inledningsvis redogör jag för likheter och skillnader i de fem
kommunikationsmiljöerna, och därefter för förekommande medier i den ordning som de kan antas ha kommit i bruk i förskolorna. Kapitlet är tänkt att
fungera som en översikt och en öppning för de tre senare analyskapitlen, i vilka jag går djupare in på aspekter som här introduceras.

Medieanvändning i förskolorna
Vid tiden för mina deltagande observationer och intervjuer hade samtliga förskolor webbplatser. Fyra av förskolorna kommunicerade med föräldrarna via
brev och lika många använde hallarna som informationsytor riktade till föräldrarna. I övrigt skilde sig de olika förskolornas medieanvändning åt.
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TABELL 4: Tillämpade medier i respektive förskola
MEDIUM

KANDIDATEN

KAMRATEN

KRABATEN FEJAREN

FILUREN

Hall

X

(X)

X

X

X

Vecko-/
månadsbrev

X

X

X

X

-

Webbplats

X

X

X

X

X

(X)

(X)

(X)

-

-

Blogg

-

X

(X)

(X)

-

Facebook

X

-

-

(X)

X

Instagram

-

-

-

(X)

-

Lärplattform

Mobilapplikation
X
Tillämpas aktivt.
(X)
Tillämpas delvis, är under införande eller under avveckling.

X

Någon form av hall fanns givetvis vid samtliga förskolor, men Kamraten var
vid tidpunkten inhysta i tillfälliga lokaler och hallen kunde därför inte användas som exponeringsutrymme för information riktad till föräldrarna. Veckooch månadsbrev förekom vid fyra av förskolorna, medan Filuren förmedlande
motsvarande information via en Facebook-grupp och en applikation. Samtliga
förskolor hade webbplatser med grundläggande information om förskolorna.
De fem kommunikationsmiljöerna i korthet
Kommunala Kandidaten är en förskola vars föräldragrupper kan beskrivas
som förhållandevis högutbildade, med relativt höga inkomster. Förskolans
förskolechef är mån om och engagerar sig för att förskolan ska kommunicera
på ett sätt som hen definierar som professionellt. Personalen är av varierad ålder och upplever hög stressutsatthet i arbetet. I Kandidatens mediemiljö fanns
vid tidpunkten för studien en webbplats och ett veckobrev som följde en fast
och uttänkt mall, liksom anslag och lappar i hallen som personalen använde
för att nå föräldrarna. Personalen administrerade även en Facebook-sida som
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främst riktades till en vänförskola i en annan del av världen och som uppdaterades sporadiskt när något av särskilt nyhetsvärde skett i förskolan, som exempelvis i samband med firanden av högtider.
Kommunala Kompisen samverkar med blandade föräldragrupper och upplever sig i föräldrakontakterna möta en del sociala problem. Personalgrupperna kan beskrivas som unga, digitalt kunniga och angelägna om att lyfta förskolans samhällsstatus överlag. Kompisen befann sig i samband med mina
vistelser i temporära lokaler som inte gav möjlighet att placera anslag i hallen
på samma vis som i de övriga förskolorna. I Kompisens mediemiljö ingick en
webbplats och ett omfattande veckobrev som främst bestod av pedagogiska
dokumentationer och reflektioner. Förskolan drev sedan något år tillbaka en
fristående blogg om verksamheten som är öppen för allmänheten, som uppdaterades cirka en till två gånger i månaden.
Kommunala Krabaten samverkar med föräldragrupper som i högre grad
än vid de övriga förskolorna brottas med sociala problem och föräldrar som i
större utsträckning har invandrat till Sverige i vuxen ålder. Samverkansarbetet tar upp mycket tid och innebär utmaningar i vardagen för personalgruppen, som är något äldre än vid de övriga förskolorna som studeras. Krabaten
hade en webbplats, ett månadsbrev och använde hallen för att kommunicera med föräldrar via anslag och lappar. Fram till en kort tid innan mina besök
drev förskolan en fristående blogg av samma slag som Kompisens, men som
på grund av sviktande föräldraintresse emellertid plockades ner under tiden
som studien pågick. Eftersom mina observationer och intervjuer vid Kompisen (och Filuren) genomfördes vid en senare tidpunkt än de övriga, kom jag
att vistas vid Kompisen i samband med att en digitala lärplattform skulle implementeras i verksamheten (för en fördjupad analys, se kapitel åtta).
Fristående Fejaren drivs i form av en ekonomisk förening, vars huvudsakliga verksamhet är att bedriva skola, men som även rymmer en förskola. Föräldragrupperna är blandade men består av en större andel invandrade föräldrar
än vid Kandidaten, Kompisen och Filuren. Personalgrupperna är förhållandevis unga. I Fejarens mediemiljö fanns vid tiden en webbplats och ett vecko
brev, liksom anslag och lappar i hallen. Förskolans sociala medier, Facebook,
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Instagram och en blogg, delades med systerskolan, men en försvinnande liten
del av innehållet handlade specifikt om förskolans verksamhet.
Privatägda Filuren är en liten förskola vars ägare kommer från andra yrkesmässiga bakgrunder än förskolan. Personalen samverkar med socioekonomiskt blandade föräldragrupper men uppger sig inte möta några större sociala utmaningar i föräldrakontakten. Förskolans ena ägare har ett stort privat
intresse för teknik, som är av betydelse för hur förskolan kommunicerar. Filuren använde liksom de flesta förskolor hallen för att via anslag och lappar
rikta sig till föräldrarna. Förskolan hade även en webbplats och bedrev en Facebook-grupp för att kommunicera med föräldrarna om liknande frågor som
övriga förskolor tog upp i veckobrev. Förskolan delade därtill med sig av bilder, beskrev händelser och taggade läroplansmål i en mobilapplikation som
föräldrarna hade tillgång till via sina telefoner.
Hur medierna har kommit i bruk
Vissa av de medier som används vid förskolorna förefaller tillämpas av tradition. Hit hör dokumenten och lapparna som placeras i förskolornas hallar, vilka med utgångspunkt i mina intervjuer med personalen sällan blir föremål för
kollegial reflektion eller diskussion. Även vecko- och månadsbreven, liksom
webbplatserna, framstår som etablerade i mediemiljörna eftersom personalen
tar dem för givna och i de flesta fall inte kan minnas när de infördes. Digitala
medier som Facebook och bloggar är förhållandevis nya inslag i förskolornas
kommunikationsmiljöer, som har tillkommit på senare år och utifrån initiativ
från förskolechefer, personalen och/eller anknutna it-pedagoger.
Vid Kompisen, Kandidaten och Filuren är benägenhet att testa nya kommunikationsformer relaterad till förskolechefernas egna personliga intressen.
Exempelvis beskriver Filurens ena ägare förskolans tillämpning av sociala medier som en direkt konsekvens av hens privata teknikintresse och Kompisens
förskolechef säger sig inta en uppmuntrande roll när det kommer till sociala medier:
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Mail fanns när jag kom, veckobrevet fanns i någon form... [Det
är medier] pedagogerna själva utvecklat. Jag attraheras mycket av
bloggar och har en egen […]. Jag gillar sättet att jobba och har intresserade pedagoger, så det har inte varit så svårt. De hade pratat
om blogg innan jag kom. Men eftersom jag gillar de digitala verktygen så... kanske knuffade jag dem att ta steget.
Vi har också en duktig it-pedagog som hjälpte till att starta det.
Jag har varit mer drivande i att det måste hända saker och vi måste
få ut saker. Sen har vi diskuterat tillsammans vad som ska ligga där.
(Förskolechef, Kompisen)
Förskolechefen uppger sig ha varit drivande i utvecklingen av förskolans arbete med sociala medier, men tillskriver också it-pedagogen en viktig roll. De
personalgrupper som har tillgång till it-pedagoger beskriver dem som betydelsefulla funktioner i förskolans arbete med digitala medier, i egenskap av initiativtagare, bollplank och stöd i kommunikationsarbetet.
Av intervjuerna framgår att Kandidatens Facebook-sida startade som ett
initiativ från en enskild medarbetare, trots att ledningen och it-pedagogen
vid förskolan kort dessförinnan beslutat att avstå Facebook tills dess att ett
syfte och en strategi utvecklats. Kandidatens Facebook-sida är på så vis ett exempel på när initiativ till sociala medier-konton kommer från enskilda medarbetare men saknar kollegial förankring. Krabatens blogg är å andra sidan ett
exempel på initiativ som diskuterades i samband med en arbetsplatsträff och
som sjösattes utifrån en gemensam plan: ”Ja, alla var engagerade, skulle vara
engagerade i bloggen. Jag tror att vi bestämde att vi skulle göra två inlägg i
veckan”, säger en förskollärare (3) vid Krabaten. Det gemensamma beslutet
gällde såldes inte enbart att en blogg skulle införas, utan också bloggens syfte
och publiceringsfrekvensen diskuterades kollegialt.
Sammanfattningsvis använder förskolorna olika mediekombinationer när
de kommunicerar med föräldrar. Vilka medier som används förefaller dels
bero på tradition och arv inom verksamheterna, dels har medier tagits i bruk
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utifrån krav från huvudmännen och på initiativ från förskolechefer, och dels
utifrån initiativ från it-pedagoger och medarbetare. Digitala medier som exempelvis Facebook och bloggar tas i bruk delvis med, och delvis utan, gemensamma överläggningar och reflektion.
Hallen: En plats för samordning
Den förälder som stiger in i någon av de fem förskolorna möts av en hall
som rymmer barnskor, regnkläder och ett torkskåp. I hallen finns korgar för
kvarglömda kläder och barnens individuella hyllor för kläder och saker som
är barnens egna. På hyllorna sitter bilder på barnen tillsammans med deras
namn och i många fall även föräldrarnas och eventuella syskons namn.
Eftersom hallen är den fysiska plats där föräldrar lämnar och hämtar sina
barn, har den kommit att fungera som en transithall (Markström 2007:53) eller ett gränsområde mellan förskolan och hemmen (Karlsson 2012:118). Gränsområden som dessa tenderar att utvecklas till textsamlingspunkter (Meilink

Figur 1: Illustration av Fejarens hall.
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2004:7, Karlsson 2012:118). I förskolornas hallar finns anslagstavlor, som tillsammans med torkskåpen och ytterdörrarna fungerar som exponeringsytor
för information riktad från förskolan till föräldrarna. Här återfinns ofta verksamhetsplaner, veckobrev och lappar om förekommande sjukdomar som personalen bedömer att föräldrarna bör ha kännedom om.
Den betydelse som personalen tillskriver hallen som exponeringsutrymme för information till föräldrar, framträder tydligt i en förskollärares berättelse om när de vid en tidigare arbetsplats försökte förmå föräldrar att delta
vid en vernissage:
Förskollärare: Vi skrev det i två eller tre veckobrev, vi skrev det och
hade det uppsatt i dörren precis när du kommer in, och även på
torkskåpen, och vi hade föräldrar som kom ’va är det vernissage,
varför har jag inte fått den informationen?’ […]
Jag: Upplever du att du hade kunnat göra något på din förra arbetsplats för att få ut att det är vernissage?
Förskollärare: Jag tror inte det, för vi skrev i glada färger och barnen hade ritat bilder och vi la ner jätte… Vi hade en som var jätteduktig på att rita, så vi la ner galet mycket tid. Men det ska väl
vara att vi hade pratat med varje förälder men sen måste ju föräldern ta ett eget ansvar och ta reda på vad som händer på barnens
förskola. […]
(Förskollärare 5, Kandidaten)
Att muntligen informera varje enskild förälder beskrivs som en yttersta ansträngning att nå föräldern, tätt följt av att ägna tid och omsorg åt att formge och formulera en lapp som placeras i hallen. Förskollärarens uttalande är
signifikativt för personalens syn på hallarna som tillgängliga och självklara
platser för att förmedla information till föräldrar och något som alltid ingår i
de mediekombinationer som personalen använder i sitt kommunikationsarbete. Att informera i hallarna beskrivs också som ett sätt att försäkra sig om att
alla föräldrar får tillgång till samma information, oavsett medievanor.
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Barnens vistelsetider i förskolan är exempel på en samordningsfråga mellan
förskola och hem som administreras i hallen. I hallarna finns listor med barn
ens namn och deras planerade vistelsetider. Med pennor registrerar personalen
eller föräldrarna barnens närvaro allteftersom de kommer och går i verksamheten. Närvarolistorna sitter på anslagstavlor i hallen eller på mobila träplattor som kan tas med på utflykter, och personalen återkommer under dagen
till listorna för att kontrollera hemgångstider eller notera en frånvaroanmälan.
För att det ska vara möjligt att planera och bemanna verksamheten förväntas föräldrar regelbundet meddela barnets planerade närvaro några veckor i förväg. Hur tiderna förmedlas skiftar mellan förskolorna. Vid Krabaten
skriver personalen in tiderna på ett papper i hallen och vid Filuren e-postar
föräldrarna tiderna till förskolechefen, som i sin tur sammanställer listorna.
Föräldrars (o)benägenhet att i god tid meddela vistelsetider är en fråga som
personalen återkommer till som exempel på ämnen de motvilligt och upprepat påminner föräldrarna om (för en mer ingående beskrivning, se kapitel
sex). Undantaget är Kandidaten, som vid tiden för mitt deltagande använde
ett digitalt incheckningssystem, här kallat Tida. Tida har utvecklats av ett privat företag som verkar inom kommunen och Kandidaten var en av de förskolor som vid tidpunkten fungerade som testpiloter i utvecklingsarbetet. I Kandidatens fysiska miljö representeras incheckningssystemet av en pekskärm i
hallen och en individuell inloggning gör det möjligt för föräldrarna att oberoende av plats administrera barnens scheman och meddela sjukfrånvaro. En
förskollärare vid Kandidaten beskriver övergången till Tida som en administrativ lättnad, en upplevelse som kollegorna vid förskolan delar:
Förut så hade vi papper som satt på anslagstavlan och… man markerade med markeringspennor i olika färger. De var ju väldigt
plottriga, för man vill inte ha det för stort och inte för litet… Ett
tag fick barnen lämna in ett schema och så skrev pedagogen in tiderna i mallen och skrev ut, och så blev det ändringar så fick man
ändra med tusch i flera färger, så den var ju väldigt plottrig. Det

94

kapitel 5 · Kommunikationsmiljöerna
blev ju en helt annan kommunikation förut, de fick ringa mer, det
var mycket mer svara i telefon än att bara kolla på Tida-skärmen…
Kommunikationen har ju underlättats av Tida.
(Förskollärare 2, Kandidaten)
Den förskollärare som vid Kandidaten är ansvarig för Tida jämför erfarenheter av att arbeta med och utan detta digitala hjälpmedel:
Jag jobbade på fritids på [skola] förut, där vi har Tida, och så jobb
ar jag ju här nu, där vi inte har Tida. Här är det ungefär en person per dag som lägger ner 45 minuter per dag på listor. På [skola]
är det noll.
(Förskollärare 7, Kandidaten)
En väsentlig skillnad mellan det digitala systemet och det analoga, är att föräldrarna via Tida själva kan planera och registrera vistelsetider vid tidpunkter
och på platser som de själva har valt. Automatiseringen av dessa funktioner
innebär att personalen i minskad omfattning behöver påminna föräldrarna
om att lämna in scheman, vilket lyfter en administrativ börda från personalen
i egenskap av ”frontlinjebyråkrater” (jfr Lipsky 1980, Berntsson 1999). På så
vis är Tida ett exempel på hur digital teknik motsvarar de höga förväntningarna på dess potentialer i (för)skolan, så som de formuleras exempelvis i Digitaliseringsutredningen (2016).
Den odelat positiva inställningen till Tida bland personalen behöver förstås utifrån att funktionen har utvecklats i nära samverkan med personalen,
och att Kandidatens föräldragruppers har förhållandevis hög socioekonomisk
status. Personalen vid Kandidaten beskriver det som relativt enkelt att förmå
de resursstarka föräldragrupperna att skaffa ett konto. Vid en förskola som
Krabaten, där föräldrarna är mindre teknikvana och engagerade i förskolans
verksamhet, hade införandet av systemet sannolikt inneburit andra typer av
hinder.
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Vecko- och månadsbrev
En vanlig kommunikationsform i förskolan är vecko- eller månadsbrev som
riktas till samtliga föräldrar vid en förskoleavdelning. Breven sammanställs av
en eller flera medarbetare i ordbehandlingsprogrammet Word och distribueras i DOCX- eller PDF-format via e-post till föräldrarna. Breven återfinns vanligtvis även på förskolornas anslagstavlor eller andra exponeringsytor i hallarna. En förskollärare vid Krabaten beskriver breven som ett sätt att försäkra sig
om att samma information riktas till samtliga föräldrar, vilka på ett likvärdigt
sätt ges möjlighet att ta del av den:
Mycket kontakt och information kan man ge muntligt. Men vi har
14 barn... har jag kommit ihåg att säga till alla? Det får de om jag
skickar ut ett månadsbrev. Om de läser det. Då har alla föräldrar
fått samma information.
(Förskollärare 4, Krabaten)
I vilken grad personalen uppfattar att föräldrarna tar del av informationen
i breven skiftar förskolorna emellan. Vid förskolan Krabaten, vars föräldragrupper upplevs generellt svåra att nå, får personalen ”tillbaka många mail
eftersom det är felaktiga mailadresser” (Förskollärare 2, Krabaten). Personalen vid Fejaren upplever att nära nog alla föräldrar tar del av informationen,
men uppger att det ”alltid finns något undantag” (Förskollärare 4, Fejaren).
Gemensamt för båda förskolor är att personalen uppfattar det som otillräckligt att distribuera breven via e-post eftersom ”alla inte” (Fejaren) respektive
”många inte” (Krabaten) kontrollerar sin e-post. Till de föräldrar som saknar
e-post uppger personalen att de skriver ut breven.
Webbplatser som skyltfönster
Samtliga förskolor som ingår i studien har webbplatser. Webbplatserna är de
första sökträffarna när föräldrar googlar förskolans namn och på så vis betydelsefulla medier i kontakten med presumtiva förskoleföräldrar (jfr Drew
2013). Undersökningar visar att i genomsnitt omkring 80 procent av alla för96
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skolor har webbplatser, en andel som är högre bland fristående förskolor än
bland kommunala (Skolverket 2016, Berginge et al 2008). Webbplatserna
fungerar som källor för grundläggande information om förskolorna, vars
minsta gemensamma nämnare är information om förskolornas geografiska
läge och kontaktuppgifter till förskolan och förskolechefen. Även om webbplatserna skiljer sig åt vad gäller form, funktionalitet och innehåll (vilket jag
går närmare in på i kapitel sju), har medarbetarna en samstämd syn vad gäller deras funktion. Webbplatserna betraktas som förskolans fönster ut mot en
omgivning som företrädelsevis består av presumtiva föräldrar som söker förskoleplats:
Den är ganska statisk. Vi uppdaterar när det händer något nytt…
Det är den bestående informationen. […] Hemsidan handlar snarare om att folk utifrån ska söka hit, att de ska få ett första intryck
skulle jag säga.
(Ägare 2, Filuren)
Jag tror inte att våra föräldrar använder [hemsidan], jag tror att
den riktar sig mot blivande föräldrar egentligen. Det är de som söker runt och kollar… Hemsidan ser jag som en reklampelare utåt.
(Förskollärare 4, Kompisen)
Personal vid alla fem förskolor beskriver webbplatserna som deras fasta, digitala gränssnitt gentemot omvärlden. Webbplatserna kan sägas fungera som
utrymmen för organisationernas identitetsarbete, där förskolan och dess styrkor formuleras.
En förskollärare (5) vid Kompisen jämför webbplatsen med bloggen, där
den publika bloggen beskrivs som ett sätt att ”visa vad vi gör varje dag och
vara mer levande” medan webbplatsen är ”mer statisk, informativ” och ”svår
att få levande”. Förskolechefen vid Krabaten, som vid tiden för min studie
stod inför implementeringen av lärplattformen Flexus, berättar att webbplatserna förändrades inför lanseringen av lärplattformen. När lärplattformen
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skulle bli den huvudsakliga kommunikationsformen riktad till nuvarande föräldrar, förväntades de publika webbplatserna på uppmaning av kommunen
tydligare riktas till presumtiva föräldrar. Detta innebar ytterligare standardiseringar av de kommunala webbplatsernas innehåll och form.
Under studiens genomförande omarbetade huvudmännen samtliga förskolors webbplatser, både innehållsmässigt och formmässigt. Att webbplatserna sedan dess har bearbetats ytterligare en gång, tyder på att de på central
nivå inom organisationen tillskrivs betydelse som utrymmen för verksamheternas presentationer. Underhåll och uppdateringar av webbplatserna förefaller emellertid inte vara en lika prioriterad uppgift inom de enskilda förskoleverksamheterna. Vid tiden för studien rådde platsbrist vid förskolor runt om
i hela kommunen, vilket innebar att även om föräldrar teoretiskt sett valde
förskola fritt, gjorde platsbristen att föräldrarnas hade begränsade möjligheter
att aktivt välja en specifik förskola vid en specifik tidpunkt. Förskolläraren vid
Kandidaten, som ansvarar för webbplatsen, beskriver hur hen, utifrån förskolechefens direktiv och med hänvisning till det höga söktrycket, har prioriterat
ned arbetet med webbplatsen.
Nej, jag tänker inte så mycket på hur vi ser ut utåt. Jag har tagit
upp och diskuterat det med förskolechefen och hon har sagt att vi
har så högt söktryck att vi inte behöver ägna oss åt att locka fler.
Och det syns ju kanske på hemsidan…
(Förskollärare 3, Kandidaten)
Den it-pedagog som vid tiden var knuten till Kandidaten beskriver liknande förhållningssätt från personalens sida. Som exempel nämner it-pedagogen
ett tillfälle då hen föreslog att förskolan skulle starta en blogg som ett ”ansikte utåt”, men förslaget avfärdades med argumentet ”här har vi ju kö, vi har så
mycket barn att vi behöver inte locka” (It-pedagog, Kandidaten). Det uppfattade syftet med att uppdatera webbplatsen är således att rekrytera föräldrar.
När inget rekryteringsbehov föreligger, saknas också incitamenten att ordna
skyltfönstren för att locka in ”kunderna”.
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Diffust marknadsföringsbehov
Beskrivningen av webbplatsen som skyltfönster eller reklampelare utgör sällsynta tillfällen när förskolepersonalen anknyter till en marknadsföringsdiskurs. Upplevelsen av att befinna sig på en marknad och att rekrytera barn/
föräldrar och personal i konkurrens med andra förskolor, framträder sällan i
informanternas berättelser (sannolikt på grund av det höga söktryck som har
blivit normaltillstånd inom kommunen).
I den mån ett konkurrenstänkande förekommer är det nästan uteslutande
vid de icke-kommunala förskolorna Filuren och Fejaren. En förskollärare beskriver att de vid Fejaren, som drivs tillsammans med en systerskola, har ett
större behov av att rekrytera föräldrar/barn än kommunala skolor, eftersom de
är beroende av att föräldrar aktivt ställer sig i deras kö:
Jag tycker att vi kommunicerar mycket utåt. Vi har en bra hemsida som ger bra information… Det är ju en reklampelare kan man
säga. Det är också en skillnad mellan en kommunal och en privat.
Vi har ju en egen kö och vi måste ju få barn att stå i den.
(Förskollärare 4, Fejaren)
Dock förefaller förskolans marknadsföringsbehov snarare vara en bieffekt av
skolans marknadsföringsbehov:
För oss är det livsnödvändigt eftersom vi är en så liten verksamhet.
Vi har ju utökat… vi startade ju [år]… och skulle inte vi satsa på
reklam skulle vi försvinna för det finns i skolans värld så många alternativ. Vi måste göra reklam även om det kostar mycket pengar. I förskolan har vi inte satsat lika mycket men de hänger med
ändå… I förskolan har vi alltid haft långa vänteköer […] Men just
att marknadsföra oss har varit viktigt för ingen har förstått vad
[skolans/förskolans namn] är för något.
(Förskolechef, Fejaren)
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Även förskolechefen anger det höga söktrycket till förskolan som orsak till att
förskolan inte på samma vis som skolan har behövt marknadsföra sig:
Förskollärare: Just nu har det varit rätt mycket reklam på stan också. De har lagt rätt mycket pengar på reklam… Det har stått i busskurerna, de har haft banderoller nere i centrum. Vi gör ju mycket sånt. På Fejarens dag är vi nere på stan och sjunger, både skolan
och förskolan. Det är ju en växande verksamhet… Hemsidan ska
visas utåt.
Jag: Du tänker att den är en del av någon vidare marknadsföring?
Förskollärare: Ja
Jag: Upplever du att man från ledningens sida satsar på att marknadsföra Fejaren?
Förskollärare: Ja, vi har ju till exempel Facebook där vi lägger upp
vad vi gör. Jag tycker att det är roligt att få visa vad vi gör i vår verksamhet.
(Förskollärare 4, Fejaren)
Förskolläraren talar om att de, snarare än vi, lägger pengar på reklam, och inkluderar på så vis inte fullt ut förskolan i skolans marknadsföring. Förskolans
deltagande i aktiviteterna betraktas snarare som tillfällen att av stolthet visa
upp en verksamhet av hög kvalitet, än som tillfällen för marknadsföring och
föräldrarekrytering. Ett liknande resonemang finns vid förskolan Filuren, där
en förskollärare säger att den stora efterfrågan på platser innebär att de ”inte
behöver jaga barn” (Förskollärare 5, Filuren), utan snarare sköter om webbplatsen av intresse och utifrån en vilja att den ska återspegla den kvalitet som
verksamheten håller.
En annan tänkbar drivkraft till att underhålla webbplatserna vore personal
rekrytering, särskilt mot bakgrund av den rådande bristen på utbildade förskollärare (Skolverket.se 2016). Personalen vid Kompisen är emellertid den
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enda personalgrupp som uttrycker en vilja att synliggöra förskolan i syfte att
rekrytera nya medarbetare eller att behålla nuvarande kollegor inom verksamheten:
[Bloggen] kan visa upp delar av vår verksamhet som gör att man
som förälder blir nyfiken, eller att man blir sugen på att söka jobb.
(Förskollärare 2, Kompisen)
[Att visa upp förskolan] är viktigt för att höja statusen för barnens
skull i verksamheten men också för vår skull, som ska orka jobba
kvar. […] Det är färre och färre som utbildar sig och man får nästan muta folk att gå förskollärarutbildningen…
(Förskollärare 6, Kompisen)
Sammanfattningsvis förefaller underhållet av webbplatserna, i den mån de
underhålls, fungera som ett sätt att synliggöra en förskola av hög kvalitet,
både som enskild organisation och som samhällsinstitution, detta som en del
i förskolans identitetsarbete. Det finns inte några tydliga indikationer på att
personalen uppfattar en konkurrenssituation förskolorna emellan eller ett
starkt behov av att positionera den enskilda förskolan på en lokal marknad.

Fysiska möten eller digitala medier?
I förskolepersonalens resonemang om olika mediers användbarhet, jämförs de
analoga och digitala medierna alltid med det fysiska mötet i hallen. Interaktionen med föräldrar i hallen är högt hållen och värderad bland förskolepersonal (Sandberg och Vuorinen 2007:54, Björk-Willén et al 2013:92), men mötets förutsättningar upplevs ha försämrats i takt med ökade stressnivåer hos
både personal och föräldrar (Eilard och Tallberg Broman 2011:26, Sandberg
och Vuorinen 2007:27). I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de domi101
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nerande synsätt och förhållningssätt till medierad kommunikation i allmänhet, och digitala medier i synnerhet, som framträder i förskolepersonalens berättelser.
Digitala medier som substitut för möten
Det faktum att föräldrar dagligen besöker förskolan i samband med att barnen lämnas och hämtas, ger täta tillfällen för interaktion mellan personal och
föräldrar. Dessa möjligheter till ansikte-mot-ansikte-interaktion i vardagen
skiljer förskolan från skolan, där föräldrar i många fall hämtar barnen från fritidshem efter skolans slut. Informanterna i min studie beskriver dessa möten
som tillfällen för utveckling och nyansering av budskap i syfte att undvika att
uppfattas som ”tjatiga”:
Jag tror inte på fler lappar, fler brev, fler kommunikationssätt, telefon, sms… utan jag tror på personlig kontakt. […] De ser att jag
bryr mig… det är därför jag är så här jobbig. De lär känna mig
bättre och ser att jag är en bra person (skratt). De får en positiv…
inte att det blir ett gnat, utan att det blir en positiv… [Då kan vi
förklara att] de har frusit idag och det är svårt när de inte har några extrakläder… och då blir det bättre än om man får ett mail om
att ta med kläder.
(Barnskötare 2, Fejaren)
En förskollärare vid Kompisen uttrycker ett liknande synsätt på medierade
kommunikationsformer så som brev eller e-post, som mindre personliga och
förbundna med en ökad risk för missförstånd:
[I] tamburen så kan jag utveckla om någon inte förstår vad jag
menar. Men i det skrivna ordet så skickar jag ju det och så är det
skrivet. Det är svårt att ändra, men medan jag pratar kan jag ju
ändra saker.
(Förskollärare 3, Kompisen)
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De fysiska mötena i förskolans hall kan förstås som framträdanden inför en
fysiskt närvarande publik. Personalen upplever sig i det fysiska mötet ha möjlighet att löpande utveckla och nyansera information, lätta upp eller linda
in meddelanden och byta strategi beroende på föräldrarnas reaktioner. Den
skriftliga kommunikationen är inte förknippad med samma flexibilitet. Det
skrivna ordet ligger fast i enkelriktad kommunikation och är bortom förskollärarens kontroll när det har överförts till mottagaren. Det fysiska mötets upphöjda position kan förstås utifrån de många ”sociala ledtrådar” som kommunikationsformen erbjuder, det vill säga möjligheterna att på olika sätt läsa av
den andra parten (Baym 2015:12, von Platen 2006:58). Med hänvisning till
Hall (1980) ger mötet större inblick i hur meddelandet tas emot och avkodas
av mottagargrupperna, vilket bidrar till en upplevelse av trygghet i kommunikationssituationen.
I flera av informanternas berättelser framträder en syn på medierad kommunikation i allmänhet, och på sociala medier i synnerhet, som substitut för
eller imitationer av fysiska möten. Samtidigt har även det fysiska mötet sina
begränsningar. Möjligheterna till goda samtal skiftar enligt personalen beroende på hur många timmar i veckan föräldern arbetar och vid vilken tidpunkt
barnet hämtas:
Man märker stor skillnad på föräldrar som jobbar deltid och kommer vid tre-halv fyra. […] De tar sig tid att sitta ner och prata på
ett annat vis och vi kanske har möjlighet att ta emot dem på ett
annat sätt.
(Förskollärare 6, Kompisen)
Den förälder som hämtar sitt barn på förskolan kommer vanligtvis direkt från
en arbetssituation, för att på förskolans gård stiga in i sin föräldraroll. Under
vistelsen i hallen ska föräldern möta barnet, klä på barnet, bedöma huruvida kläder eller exempelvis teckningar ska följa med hem, skanna av eventuella lappar med information i hallen och stämma av med personalen. I vissa fall
väntar syskon på andra avdelningar eller påklädda i vinterkläder på hallgolvet.
En barnskötare beskriver hur en situation kan se ut:
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Det kan vara mycket i en hall på en förskola, och då är det dokumentation där, och att sålla ut det där när man kommer kvart
över fyra, är stressad och ska laga mat. Får man ett mail kan man
läsa det i lugn och ro, man kan till och med ta upp det igen och
läsa det.
(Barnskötare 5, Fejaren)
Barnskötarens citat ger exempel på hur olika mediers inneboende kapaciteter och begränsningar gör dem mer eller mindre lämpade för olika uppgifter (Baym 2015). Brev som distribueras via e-post gör det möjligt för föräldern att ta del av informationen vid tidpunkter då stressnivåerna är lägre än i
samband med att barn lämnas och hämtas. Snabbhet, flexibilitet och effektivitet är faktorer som bidrar till användning av sociala medier i förskolor (Yost
och Fan 2014). En förskollärare (4) vid Kompisen säger att ”det plingar ju till
när de får mail, så om de sitter på bussen eller på kontoret så ’pling’... Det blir
mer direktkommunikation […]” och lyfter på så vis fram e-postens mobilitet
som en fördel, liksom möjligheterna att få föräldrars uppmärksamhet genom
aviseringar i mobilen. Därtill, menar jag, kan den medierade kommunikationen bidra till att avlasta personalens minne och göra informationen beständig
över tid, vilket gör det möjligt för både personal och föräldrar att återkomma
till tider, datum och överenskommelser.
Digitala medier som plats för motberättelser
I förskolepersonalens tal om digitala medier som riktar sig till ett vidare samhälle, lyser det avvaktande förhållningssättet med sin frånvaro. Medarbetarna
vid förskolorna uttrycker en närmast samstämmig syn på exempelvis bloggar,
Facebook och Instagram som betydelsefulla verktyg för att visa upp förskolan
så som de själva känner den. Förskolepersonalen vill bidra till att forma bilden av förskolan, och digitala medier uppfattas som (potentiella) publiceringsytor för att föra fram en motbild till de negativa skildringar av förskolan som
de uppfattar dominerar i nyhetsmedierna.
En barnskötare (5) vid Kompisen säger att bloggen ger möjlighet att lyfta ”hur vi tänker och hur vi jobbar” och en förskollärare (4) vid Kandidaten
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ser bloggar som potentiella verktyg för att visa ”vad vi gör och vad som står i
läroplanen”. Kompisens förskolechef föreställer sig att förskolans blogg riktar
sig till en ”intresserad allmänhet [som] vill se att en förskola faktiskt kan lyckas med de förutsättningarna som vi har, att det inte bara blir gnäll.” Förskolechefen betonar att det inte enbart är en fråga om att visa upp den enskilda
förskolan, utan också förskolan som samhällsinstitution:
Det är ju jätteviktigt. Skolans värld, det vet ju många om, att eleverna har en läroplan och läxläsning… Förskolan är mer att där
stoppar man barnen, sen är de där och sen går man hem. Så är det
ju verkligen inte. Det ska vara jätteroligt, men de ska också lära sig
någonting.
(Förskolechef, Fejaren)
En stor andel av informanterna talar på detta vis om digitala medier som verktyg för att förankra förskolan i dess pedagogiska funktioner (plats för barns
utveckling och lärande), eftersom den anses tydligare professionsgrundande
än förskolans arbetsmarknadspolitiska funktioner (plats för barn när föräldrar
arbetar) (jfr Berntsson 2006). En förskollärare (4) vid Fejaren säger att ”som
förskollärare representerar jag inte bara mig själv utan jag representerar alla
förskollärare” och sluter sig på så vis till en kommunikationssyn som innebär
att alla medarbetares enskilda bidrag gemensamt formar bilden av förskolan.
Detta synsätt återkommer bland annat när en förskollärare vid Kompisen tal
ar om att syftet med förskolans blogg är att öppna upp förskolan och att synliggöra en professionell verksamhet:
Om fler förskolor visar hur mycket bra som görs i svensk förskola
och skola, så kan det bli ett inlägg i debatten. Det är ju ganska negativa termer som förskolan beskrivs i. Det kanske kan locka fler
att bli förskollärare och visa att förskolan är en viktig plats i barns
liv och i utbildningssystemet. Fler kommer se det om man öppnar upp det.
(Förskollärare 4, Kompisen)
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Förskolläraren betonar att de inte överdriver, ”vi hittar ju inte på”, och understryker på så vis att uppvisningarna inte innebär att verksamheten förskönas
eller förfalskas, utan att personalen med hjälp av digitala medier ökar transparensen i en redan högkvalitativ verksamhet. När organisationsmedlemmar
som i detta fall är övertygade om att verksamheten de bedriver håller hög kvalitet och är attraktiv och värdefull, är de också mer benägna att inför andra förmedla en positiv bild av verksamheten (Empson 2004:762). Framställningarna
av verksamheterna kan förstås som tillfällen att reflektera över den egna verksamheten och formulera den inför utomstående grupper, vilket kan ha positiva
effekter (Ball 2006:693ff) och stärka upplevelsen av gemenskap hos förskolans
yrkesgrupper (von Platen 2013:125). På ett övergripande plan kan framställningarna på så vis förstås som en del i förskolepersonalens pågående legitimitetsarbete (jfr Bitektine 2011:154f, Mickwitz 2015:34, Berntsson 1999:199).
Mediebilder som språngbräda
Personalens ambition att formulera en motbild av förskolan grundar sig i en
upplevelse av att omgivningen saknar god kännedom om förskolans innehåll
och betydelser. Personalen upplever sig vara ständigt omtalade utan att själva
få tala. Negativa medieframställningar av den egna organisationen kan ibland
ha stärkande effekter på yrkesgruppers identitetskonstruktion (Kjærgaard et al
2011:95) och när personalen formulerar sin motbild tar de tydligt spjärn mot
vad de uppfattar som en felaktig mediebild av förskolan:
De som skriver om förskolan i media… Det är ju sällan förskollärare, det är ju psykologer och lärare och politiker, det är alla utom
förskollärare som skriver artiklar om förskolan. Det är väl det där
vi skulle bli bättre på alla förskollärare, att vi berättar vad vi gör, för
det tror jag att vi är väldigt dåliga på.
(Förskollärare 4, Kandidaten)
Nyhetsmediers rapportering om förskolan tenderar att vara negativ och fokuserad på den bristande tillgången på förskoleplatser snarare än på verksamhetens faktiska innehåll, och yrkesverksamma vid förskolor får ytterst sällan uttala
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sig i samband med nyheter som rör förskolan (Berntsson 2006:223, Säfvenberg
och Mikael 2018). Yrkes- och samhällsgrupper som åtnjuter hög status besitter
vanligtvis kompetenser som ur ett samhällsperspektiv betraktas som betydelsefulla, och får i regel större utrymme i det offentliga samtalet, vilket får till följd
att de förstärker idén om sin egen betydelse (von Platen 2006:47). På motsatt
vis kan de grupper som i mindre grad äger förmågan eller har möjligheterna
att kommunicera sin profession, uppfattas som oprofessionella.
Graden av uppmärksamhet förskolan får i nyhetsmedier och vilka aspekter som betonas respektive osynliggörs, bidrar till människors föreställningar
om förskolan (jfr McCombs 2006). En fråga som ges stark symbolisk betydelse i intervjuerna med förskolepersonalen är journalisters och andras återkommande benämning av förskolan som dagis. Benämningen av verksamheten
är en del av förskolans sociala representation, som kommer med olika effekter och underliggande meningar (Granbom 2011:171). En förskollärare vid Fejaren jämför namnbytet från dagis till förskola med Elitseriens övergång till
Swedish Hockey League (SHL):
Mediebilden av förskolor är att det inte finns förskolor, utan det
finns dagis. Jag har varit så sugen på att skriva en debattartikel för
jag blir så upprörd. Förskola har det hetat i snart tjugo år.
[---]
Elitserien bytte namn till SHL för denna säsong. Det är ingen som
skriver elitserien. Det är ingen som säger det i radio, utan då heter det SHL. Men förskola har det varit i tjugo år och man fortsätter att säga dagis.
Är det för att det är ett kvinnoyrke? Är det för att man inte tror
att människor förstår om man skriver förskola? Då kan jag tycka
att det är journalisters ansvar att, om man bestämmer att det heter förskola, så skriver man det. […] Det gör mig så frustrerad! Jag
blir så irriterad! Det är så nedlåtande.
(Förskollärare 4, Fejaren)
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Benämningen förskola ersatte daghem (i folkmun dagis) 1998, medan Elitserien bytte namn till SHL först 2013. Dagisbegreppet förekom år 2018 i genomsnitt en gång i veckan i Dagens Nyheter och Aftonbladet, i många fall
som benämning för förskolan men också som metafor för olika slags ”röriga” och ”ostrukturerade” miljöer (Rönnbäck och Sundberg 2018). Förskolläraren menar att den frekventa, felaktiga benämningarna av förskolan som dagis
kan förstås som ett uttryck för förskolans låga samhällsstatus i jämförelse med
manligt präglade verksamheter. En förskollärare (4) vid Fejaren menar att dagisbegreppet signalerar att förskollärare kan ”plockas från gatorna […] för det
enda ni ska göra är ju att byta blöjor och torka snor och sen är det bra.” Ingrid Granbom (2011) har skrivit om dagisbegreppets betydelser ur ett professionaliseringsperspektiv:
Benämningen kan […] anses ha betydelse för den mening som
lärarna tillskriver förskolan som pedagogisk praktik: De som använder begreppet dagis tillskriver förskolan en, i huvudsak, omvårdande funktion, något som ses som nödvändigt eftersom föräldrarna arbetar. De som använder begreppet förskola tillskriver
förskolan huvudsakligen en plats i utbildningssystemet med fokus
på utveckling och förberedelse för framtiden.
(Granbom 2011:173)
Laddningen i förskolans benämning, liksom medierepresentationerna av förskolan generellt, kan förstås som en del i den ständigt pågående förhandlingen om förskolans funktioner och betydelser i samhället, mer specifikt huruvida förskolan i första hand ska förstås som en arbetsmarknadspolitisk eller
utbildningspolitisk samhällsfunktion (jfr Berntsson 2006). Personalen upplever att medielandskapets förändring har tillgängliggjort nya exponeringsutrymmen, som gör det möjligt att framföra bilder av förskolan som en pedagogisk verksamhet, vilket kan förstås som en del i arbetet med att höja statusen
för den organisation som deras yrkesstatus är beroende av (jfr Dutton och
Dukerich 1991, Lievens et al 2007).
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Mediers relativa potentialer
I Sandberg och Vuorinens (2007) studie av olika former av föräldrasamverkan i förskolan, som publicerades innan den breda etableringen av sociala
medier, skriver författarna att övergången från muntlig till skriftlig föräldrakommunikation (så som brev och e-post) skulle kunna förstås som ett svar på
försämrade möjligheter till ”goda samtal” i vardagen. Detta i sin tur har orsakats av resursbrist inom förskolan och ökade stressnivåer bland föräldrar och
personal (Sandberg och Vuorinen 2007:55f, 114). Som har framkommit delar
somliga informanter detta synsätt på medierad kommunikation med föräldrar. De betraktar medierad kommunikation som ett substitut för samtal ansikte-mot-ansikte, medan andra upplever och bedömer att olika medier, som
Baym (2015:51f ) skriver, har olika affordances, det vill säga kapaciteter och begränsningar, som innebär att de i olika kontexter är användbara i olika syften.
Utifrån en tanke på medier som förlängningar och utvidgningar av människans begränsade, kroppsliga sinnen (McLuhan 1964), kan de medier som
tillämpas i förskolan betraktas som förvärvade kapaciteter att kommunicera
med föräldrar bortom förskolehallens fysiskt begränsade utrymme. Den förlust som det innebär vad gäller möjligheterna att simultant bedöma föräldrarnas reaktioner, det vill säga hur ett meddelande tas emot, behöver ställas mot
vinsten i att kommunikationen kan förflyttas från den stressade hämtningssituationen och till en lämpligare plats och sinnesstämning. Givet att resursbrist och stressnivåer har försämrat förutsättningarna för mötet i hallen, skulle de digitala medierna kunna betraktas som komplement snarare än substitut
till det fysiska mötet.
Ett medium ersätts inte från en dag till en annan, utan samexisterar i
en myriad av medier vars användningsområden överlappar varandra (Baym
2015:156, 176). Annorlunda uttryckt upprätthåller människor och organisationer relationer till andra genom en rad olika medier simultant och skiftar mellan medierna beroende på hur väl de lämpar sig för ändamålet (Baym
2015:168). Ett mediums potentialer och begränsningar är alltid kontextbundna och beroende av vem som kommunicerar med vem, i vilka syften och i
vilka sammanhang (Baym 2015:176f, Lievrouw och Livingstone 2009). Det
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förtroendefulla samtalet gör sig sannolikt fortsatt bäst i ett slutet rum på förskolan. Detaljerad information, datum och listor med information om saker
föräldrarna som grupp förväntas förbereda eller ta med, förmedlas sannolikt
bäst i en form som gör det möjligt för föräldern att återkomma till informationen vid självvalda tidpunkter och på platser där de fysiska sakerna finns,
som föräldern förväntas inventera eller ta med till förskolan.
Mediers användbarhet och betydelser är alltid en fråga om deras inneboende kapaciteter i kombination med det sociala sammanhanget i vilket de
brukas, varför införandet av digitala medier varken innebär en automatisk
försämring eller förbättring av kommunikationen mellan förskola och föräldrar. Kommunikationens syfte, liksom personalens och föräldrarnas förmågor
och behov, påverkar också. Den säkerhet som medarbetarna upplever i fysiska möten med föräldrar har förvärvats genom upprepad interaktion med föräldrar där vissa invanda rollbeteenden utvecklas och aktiveras automatiskt,
vilket ger upphov till en trygghet i utförandet. Om gemensamma överväganden och övning i samma omfattning ägnats åt skriftlig kommunikation, skulle den skriftliga kommunikationen sannolikt förknippas med en större trygghet och säkerhet angående hur ett meddelande tas emot.

Sammanfattning
Kapitlet har visat att det finns likheter och olikheter i förskolornas kommunikationsmiljöer. Kommunikationspraktikerna präglas i viss mån av traditioner
och vanor, och förskolorna skiljer sig åt gällande i vilken utsträckning medieanvändningen blir föremål för kollegiala reflektioner. Hallarna är framträdande kommunikationsytor där möten sker och skriftlig information distribueras
till föräldrarna. Vecko- eller månadsbrev är vanliga kommunikationsformer
i förskolorna och betraktas som sätt att rikta samma information till samtliga föräldrar, men är användbara i varierande grad beroende på föräldragruppernas socioekonomiska status. Webbplatserna upplevas som statiska fönster
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utåt, som ger möjligheter att visa upp förskolan för omvärlden i allmänhet
och för presumtiva föräldrar i synnerhet.
Medierad kommunikation uppfattas i viss mån som substitut för de fysiska möten i vilka personalen annars upplever en större trygghet än i den
medierade kommunikationen. Personalens och föräldrarnas stress försämrar emellertid villkoren för de fysiska mötena, och medierad kommunikation
uppfattas delvis kunna fungera som komplement till de fysiska mötena. Personalen är odelat positivt inställd till publika, digitala medier som ger möjligheter att synliggöra förskolan inför det omgivande samhället och etablera en
motbild till den bild av förskolan som ”dagis”, vilken de uppfattar dominera i
nyhetsmedierna. Jag har i kapitlet framfört att medierad kommunikation, och
digital kommunikation, inte behöver förstås som bättre eller sämre än andra
kommunikationsformer, utan som en del i en mediemiljö bestående av medier med olika potentialer, vilkas betydelse alltid är relativa till verksamheternas
förutsättningar och behov.
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6. Kommunikationsarbetets förutsättningar
och utmaningar
I detta kapitel beskriver och analyserar jag förutsättningarna för det kommunikationsarbete som personalen ägnar sig åt, och de utmaningar de upplever
i utövandet. Målet är att beskriva de gemensamma villkoren och utmaningarna, men också hur de skiljer sig åt beroende på exempelvis ägandeformer och
de föräldragrupper som personalen har i uppdrag att samverka med.
I kapitlets första del beskriver jag förutsättningarna för kommunikationens
praktiska organisation i verksamheterna i form av utbildning, tid och tekniska
resurser som möjliggör eller omöjliggör den typ av kommunikationsarbete
som står i fokus för avhandlingen. I kapitlets andra del redogör jag för utmaningar som är specifikt relaterade till förskolornas skilda föräldragrupper. Avslutningsvis uppehåller jag mig vid frågor om transparens och integritet som
medielandskapet och förändrade medievanor har fört med sig, och som personalen försöker hantera i kommunikationsarbetet.

Kommunikationsarbetets organisation
Utbildning, ansvarsfördelning och tillgång till stöd
Både förskollärarna och barnskötarna uppger att deras utbildningar i liten
grad har förberett dem på den typ av kommunikationsarbete som står i fokus för studien. Utvecklingssamtal och pedagogisk dokumentation är de områden relaterade till föräldrarelationen som personalen uppger sig ha fått ut113
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bildning inom, om än i skiftande grad beroende på hur nyligt och hur länge
de har studerat. En förskollärare vid Kompisen anser sig genom praktisk övning ha utvecklat förmågan att göra föräldrar samarbetsvilliga i relation till
verksamhetens behov:
Vi har kanske gått igenom utvecklingssamtal och såna bitar, men
väldigt lite som ingick i utbildningen. Det har jag lärt mig eftersom. Här tycker jag att jag har lärt mig jättemycket om hur jag formulerar mig med föräldrarna... hur jag får över dem på min sida
även fast vi tycker olika [skratt]. [...] Utbildningen tycker jag inte
handlade så mycket om de bitarna...
(Förskollärare 2, Kompisen)
Medarbetarna vid förskolorna talar på detta vis om förmågan att möta och
kommunicera med föräldrar som något de har utvecklat i samband med den
verksamhetsförlagda undervisningen under studietiden, och efter inträdet i
arbetslivet:
Man fick ju nån datautbildning men inget om hur man hanterar
en hemsida... hemsida och föräldrakontakt är svårt, det enda man
får veta är ju när man går på praktiken [inom utbildningen].
(Förskollärare 5, Kandidaten)
[Under utbildningen var] det ju mycket prat om föräldrakontakt
och hur viktig den är. Sen hade vi lite media... men det var inte
mycket. Det är en sak att läsa om det i skolbänken... men sen när
man kommer in i verksamheten, det är en helt annan... det är
mycket de missar. Till exempel mailen och veckobrev, som de inte
tar upp på utbildningen.
(Förskollärare 5, Fejaren)
En förskollärare (5) vid Filuren anser sig på ett liknande vis ”snarare vara självlärd än ha det på papper” och uttrycker en önskan om att föräldrakommuni114
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kation skulle ha ingått i förskollärarutbildningen. Endast undantagsvis uppger sig medarbetare ha fått kompetensutveckling inom kommunikation, och
i den mån det förekommer rör det i första hand pedagogisk dokumentation.
Undantaget är två medarbetare vid Kompisen som via den anknutna it-pedagogen har fått möjlighet att delta vid en IKT-mässa, och en barnskötare (2, Fejaren) som nämner en kortkurs i Twitter (”men det var inget för mig”).
Ansvar för brev, bloggar, webbplatser och sociala medier fördelas ibland
utifrån en strävan efter jämn spridning och delad arbetsbörda, men vanligare
är att förskolechefen eller arbetslaget har beslutat att tilldela någon ett särskilt
ansvar beroende på personliga intressen och bedömd eller upplevd lämplighet. Ansvar för it och webb är vid samtliga förskolor kopplat till en eller två
specifika personer, medan arbetet med vecko- och månadsbrev i tre av fyra fall
alternerar i hela arbetslaget och lika ofta sker enskilt som i grupp.
En av medarbetarna vid Krabaten (Förskollärare 7) som delar på it-ansvaret, beskriver skämtsamt arbetsplatsen som befolkad av ”gamla tanter” som
har arbetat länge och har litet intresse för datorer och teknik. Som en av de
mer teknikkunniga och med ett eget intresse för it, har förskolläraren därför åtagit sig it-ansvaret. Att överta ansvar för it och webb är i regel kopplat till viss ändamålsenlig kompetensutveckling, vilket inte är fallet vid ansvar
för arbete med sociala medier. Istället blir personalens privat förvärvade kompetenser betydelsefulla resurser när förskolorna utvecklingar arbetet med sociala medier:
Jag vet ju vilka i personalen som verkligen gillar det här med att
instagramma och de gör det ju också i jobbet. Det är jättebra att
ha dem som gör det och tycker om att göra det.
(Förskolechef, Fejaren)
Även Kompisens blogg administreras av en barnskötare (5) som beskriver sig
själv som ”självlärd eftersom jag har en egen blogg”. Också Kompisens förskolechef betraktar medarbetarens kompetenser som en tillgång för verksamheten. Den fortbildning som de har köpt in för att stärka arbetet med surfplattor har varit överflödig, menar förskolechefen, eftersom de har…
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…en ung digital grupp och just det digitala verktyget är inte skrämmande, som man ibland kan uppleva. Verktyget är inget problem,
utan vi diskuterar mer vad vi ska göra med det ur pedagogisk synvinkel, inte hur vi använder det rent tekniskt.
(Förskolechef Kompisen)
Den unga, digitalt vana personalgruppen vid Kompisen skiljer sig väsentligt
från den teknikovana grupp som förskolläraren vid Krabaten beskrev tidigare,
vilket bekräftar vad Östlund (2015) skriver om att skepticismen till it delvis
kan förstås som en generationsfråga. Den it-pedagog som är knuten till förskolan Kandidaten betonar att skillnaderna förskolorna emellan inte enbart
är en fråga om it-kompetenser, utan att också tillgången till it-pedagoger varierar mellan de kommunala förskolorna:
Det kommer krav hela tiden på vad förskolan ska göra...det ska
digitaliseras... samtidigt är det så olika vilka förutsättningar som
finns. Jag tycker att det är tragiskt att vi har så olika inom ett skolområde... Vissa får ingen stöttning medan andra får om de behöver. Jag tycker att det är tragiskt... och orättvist.
(It-pedagog, Kandidaten)
De digitala kompetenser som personalen förvärvat i privatlivet framträder
som betydelsefulla resurser i digitaliseringen av kommunikationen i förskolan, och får i den mån det är möjligt fylla det glapp som uppstår mellan personalens formella utbildning och förväntningarna på (allt mer digital) kommunikation med föräldrarna.
De skiftande kompetenserna och inställningarna bland personalgrupperna innebär att förskolorna möter ökade krav på digitalisering utifrån sina
skilda kompetenser och förutsättningar. En uppenbar risk är att bristen på
samordning och en gemensam kunskapsbas leder till att kommunikationen
blir individualiserad och avhängig de kompetenser som personalgruppen av
slump råkar besitta (jfr Tallberg Broman och Holmberg 2007).
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Tid för kommunikationsarbete
Arbetet i förskolor upplevs många gånger som hektiskt. Stressrelaterade sjukdomar är nästan dubbelt så vanliga i förskolor som i andra verksamheter (Lärarförbundet.se 2014) och ett hastigt ökande problem i den aktuella kommunen (referens 7). Den stressiga miljön för både barn och vuxna har på senare
år gett upphov till protester både från personal och föräldrar, exempelvis genom den rikstäckande rörelsen Förskoleupproret (Forskoleupproret.weebly.
com, u.å.) som uppmärksammar och driver frågor om barngruppernas storlek och villkoren i förskolan. Sätten på vilka förskolornas personal får, skapar
eller ges tid för olika typer av kommunikationsarbete, är ett centralt villkor
för kommunikationsarbetet.
Av intervjuerna med personalen framgår att kommunikationsarbete så
som att exempelvis sammanställa brev, skriva eller rita lappar och uppdatera
sociala medier, endast undantagsvis utförs vid givna, återkommande tidpunkter. Istället skapar personalen utrymme för denna typ av uppgifter utifrån
rådande omständigheter. Dessa omständigheter varierar mellan förskolorna,
men också inom förskolorna från en dag till en annan, beroende på antalet för
tillfället närvarande barn och medarbetare.
I samtliga studerade förskolor förväntas tiden för kommunikationsarbete tas från den schemalagda planeringstiden eller frigöras från tiden i barngrupp. Den senare lösningen faller olika väl ut i verksamheterna. Kompisens
förskolechef berättar att verksamhetens webbansvariga inte har öronmärkt tid
för uppdraget inom sin tjänst, men att hen vid behov ”får tid av sina kollegor. […] Så det finns inte tid i tjänsterna men vi ordnar fram tid.” Denna lösning förefaller fungera väl vid Kompisen, där personalen beskriver en flexibilitet och följsamhet inom arbetslaget som gör det möjligt att arbeta aktivt och
engagerat med de relativt omfattande veckobreven och den blogg som drivs
vid förskolan. Även vid Fejaren utnyttjas tidsmässiga utrymmen i samband
med barnens sovstund för att arbeta med planering och exempelvis veckobrev:
Vi har inte raster, utan vi har rast i barngrupp kan man säga…
Mellan tolv och ett sover de små barnen och de stora har fri lek.
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Då planerar vi tillsammans. [Namn] har veckobrevet i sina uppgifter så det blir hennes uppdrag då…
(Förskollärare 4, Fejaren)
På samma vis resonerar personalen vid Filuren, som upplever en flexibilitet i
verksamheten som gör det möjligt att exempelvis i samband med pysselstunden dokumentera och publicera aktiviteter relativt omgående med hjälp av
smarta mobiler. Att frigöra tid för kommunikation förefaller således inte vara
ett påtagligt problem vid Kompisen, Fejaren och Filuren, men upplevs som
ett desto större hinder i arbetet vid Krabaten och Kandidaten. En av de it-ansvariga vid Krabaten, som i samband med mina besök hade gått en kortkurs i
att administrera kommunens nya lärplattform för förskolan, berättar:
Vi ska ta det ur verksamheten. Det är lite pussel. […] Det är inget man prioriterar, det finns så mycket annat man måste göra. [---]
I grund och botten handlar det här ju om att vara med barnen i
deras verksamhet. Mina kollegor är väldigt förstående, att behöver
man ta tid att sitta så brukar det inte… Sunt förnuft finns det här.
(Förskollärare 7, Krabaten)
Tiden för arbetet med it-frågor möjliggörs i förskollärarens beskrivning av
kollegornas ”sunda förnuft”, i detta fall arbetslagets förståelse för att uppgiften kräver att förskolläraren ibland går ifrån barngruppen. Samtidigt beskrivs
en tidspressad verksamhet där den prioriterade kärnverksamheten är arbetet
i barngruppen. En förskollärare (2) vid Kandidaten uttrycker en önskan om
att ”kunna klona sig själv… med tre personal på 18 barn” och är uppgiven inför svårigheterna att på det mest grundläggande planet ”inge trygghet” och än
mindre genomföra dokumentationen på de sätt som förskolläraren eftersträvar. Det är först när något avviker från det normala, det vill säga när barn är
sjuka eller lediga, som utrymmen öppnas för att arbeta med kommunikation
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på det vis som förskolläraren önskar. Personalen vid Kandidaten uppger att
planeringstiden ”slukas upp” och inte ges utrymme för nya initiativ i form av
exempelvis digitala medier:
Jag ska planera [den skapande verksamheten], lekvalet utomhus,
dokumentationen, läsa mail från ledning och avdelningsmöten,
mycket mail och protokoll ska läsas, jag ska skriva i arbetsplanen
det jag planerar, utvärdering av det som görs och analyser…
(Förskollärare 4, Kandidaten)
Förskolan Kandidaten framträder som en av de mest tidspressade verksamheter som ingår i studien och förskolechefens visioner för kommunikationsarbetets organisering överensstämmer inte fullt med personalens erfarenheter.
All vår personal har tid för de grupper de ingår i, utvecklings- eller ansvarsgrupp... Det här är deras uppgift, men sen behöver de
lite extra tid för det här projektet och då får de lite extra tid ibland.
(Förskolechef, Kandidaten)
Så som förskolechefen beskriver situationen, har den webbansvariga medarbetaren tid avsatt för arbetsuppgiften och kan därutöver vid behov frigöra tid
ur verksamheten. Den webbansvariga vid förskolan uppger emellertid att den
teoretiska möjligheten att stiga ur barngruppen i praktiken inte existerar, eftersom mer brådskande uppgifter ständigt prioriteras:
[Förskolechefen] säger att avdelningen måste ge mig tid, eftersom
jag egentligen ska ta tiden från båda avdelningar, inte bara från
mig. Det funkar tyvärr inte så i praktiken, man har inte tid att gå
ifrån, speciellt inte vi som har ett barn [med särskilda behov].
(Förskollärare 5, Kandidaten)
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Vidare uttrycker förskolläraren (5) en önskan om att få sitta en kvart i veckan
”ja om jag fick en timme i månaden” för att arbeta med webbplatsen, ett anspråk som avspeglar hur uppbunden förskolläraren är under en arbetsdag. I
samband med sina analyser av förskollärares textbruk noterar Meilink (2004)
att förskollärare ägnar anmärkningsvärt mycket tid åt att läsa och skriva med
tanke på att ingen tid finns avsatt för uppgiften. Arbetet med barnen kräver
ständig uppsikt, varför läsandet och skrivandet ofta blir ”avbrutet och fragmentariskt” (s 42).
När personalen behöver be om eller begära tid från arbetslaget för att
ha möjlighet att arbeta med sina respektive kommunikationsuppgifter, ställs
uppgifterna vid varje enskilt tillfälle mot den pedagogiska verksamheten och
behöver sanktioneras av arbetslaget. När uppgifterna istället förväntas utföras
under planeringstiden, utan möjligheter att göra avkall på andra arbetsuppgifter, ställs arbetet istället mot den pedagogiska planeringen, reflektionen,
dokumentationen och allehanda administrativt arbete. I båda fallen uppstår
en konkurrenssituation mellan kommunikationsarbetet och den barnfokuserade verksamheten, som förskolepersonalen betraktar som sin huvudsakliga och viktigaste arbetsuppgift (jfr Östlund 2015:120f, Erixon och Erixon Arreman 2017). Detta förhållande tyder på att kommunikationsarbetet är – och
riskerar att fortsätta vara – en nedprioriterad arbetsuppgift i verksamheterna.
Varierande tekniktillgång
En ytterligare förutsättning för arbetet med kommunikation i förskolorna rör
tillgången till teknisk utrustning. Samtliga förskolor hade vid tiden för studien tillgång till surfplattor och delade stationära och/eller bärbara datorer i
anslutning till avdelningarna eller i personalrum/delade kontor. Surfplattorna användes av både personal och barn i dokumentationssyfte och i samband
med pedagogiska aktiviteter i förskolan. Därutöver hade samtliga förskolor
tillgång till någon typ av digitalkamera. I övrigt skiljde sig tillgången till fungerande och användarvänlig teknik åt mellan förskolorna, en skiljelinje som
främst löper mellan de fristående och kommunala förskolorna.
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Medarbetarna vid de kommunala förskolorna beskriver problem med
gamla eller trasiga kameror och försvunna sladdar som inte ersatts. Filuren
administrerar sina egna inköp och har på initiativ av en it-intresserad ägare
tillgång till flera surfplattor och kameror. Den höga tekniktillgången utmärker Filuren bland de fem förskolorna. Filuren administrerar förskolans webbplats via Wordpress och använder på initiativ av förskolechefen en mobilapplikation i kontakten med föräldrarna. Utmärkande för Filuren är också att det
vid avdelningarna finns smarta mobiler. Fejaren och Krabaten hade vid tiden för mina vistelser tillgång till äldre knapptelefoner, medan Kompisen och
Kandidaten helt saknade mobiltelefoner:
Nej vi har inga mobiltelefoner. Vi har bara våra privata. Nu har vi i
och för sig köpt en mobiltelefon, billigaste, enklaste, och den kommer att vara som en utflyktstelefon.
(Barnskötare 3, Krabaten)
Det mest grundläggande behovet av en mobiltelefon i arbetet vid förskolor
består i att i samband med utflykter kunna hålla kontakt med personal vid
avdelningen, med föräldrar som vill nå dem och att kunna ringa efter hjälp
i händelse av att ett olycksfall inträffar. Mobiltelefonen är på så vis ett basalt
arbetsredskap i förskolors kommunikationsmiljöer. När de inte tillhandahålls
av arbetsgivaren blir personalen beroende av sina privata mobiltelefoner för
att vara kontaktbara i arbetet. Medarbetare vid samtliga förskolor uttrycker
en önskan om att ha tillgång till mobiler, företrädelsevis smarta mobiler, som i
egenskap av arbetsverktyg skulle underlätta kommunikationsarbetet avsevärt.
Alla förskolor har tillgång till surfplattor, men de uppfattas som otympliga
verktyg för att fotografera med i samband med exempelvis utflykter. Utflykter är vanliga aktiviteter i förskolor och händelser som informanterna gärna
delar med föräldrar. En förskollärare vid Filuren, som är den enda förskolan
vars arbetsgivare tillhandahåller en smart mobil, beskriver hur telefonen gör
det möjligt att förbigå flera av de steg som förskolornas digitalkameror kräver:
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Oftast [publicerar] vi i den stund som vi tagit bilden. Förut tog vi
kort med digitalkameran och fick vänta till planeringstiden, ibland
en vecka, lägga in den i datorn och sen lägga upp den. Nu kan vi
göra allt i samma stund.
(Förskollärare 5, Filuren)
Vanan av att på fritiden använda smarta telefoner och publicera bilder utan
fördröjning, gör att fotografering med digitalkameror och överföring till dato
rer upplevs osmidigt och tidskrävande. På ett liknande vis beskriver webbplatsansvarig vid Kandidaten (Förskollärare 5) att det kommunala webbpubli
ceringsverktyget är ”otroligt segt” och omständligt i relation till Facebooks
publiceringsverktyg, varför hen hellre publicerar innehåll i sociala medier än
på webbplatsen. Tidsbesparing och smidighet är ledord i de tidspressade verksamheterna:
Jag tycker att alla [avdelningar] ska ha en iPhone, för nu går jag ju
in på min mobil och kollar mailen. Nu ska jag och [en avdelning]
gå på utflykt: jag har telefonen där, jag har mailen där, jag har
en kamera där… Det skulle underlätta kommunikationen otroligt mycket.
(Förskollärare 3, Kompisen)
Vi är upplagda som administratörer så vi kan använda våra [privata] mobiler, för det är oftast då man tar ett kort istället för att
krångla med en kamera…
(Barnskötare 2, Fejaren)
För de medarbetare vars arbetsgivare inte tillhandahåller mobiltelefoner, blir
tillgången till privata mobiltelefoner en nödvändighet i kommunikationsarbetet. Vid samtliga förskolor utom Filuren använder medarbetarna sina egna
smarta telefoner i tidsbesparande och underlättande syften.
Personalens efterfrågan på mobiler i allmänhet, och smarta mobiler i synnerhet, handlar i min förståelse om en vilja att stå i kontakt med omgivningen
på ett sätt, och med en smidighet, som personalen är vana vid från privatlivet.
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Användningen av privata smarta mobiler blir ett sätt att överbrygga glappet
mellan den (för ändamålet otillräckliga) teknik som arbetsgivarna tillhandhåller, och personalens vanor och behov av effektivitet och snabbhet i kommunikationsarbetet. Genom att använda privata smarta mobiler minskar de
möjligtvis också skillnaderna mellan de kommunikationsformer som arbetsgivaren tillgängliggör för personalen, och de sätt på vilka många föräldrar är
vana att kommunicera i sitt yrkes- och vardagsliv (exempelvis via e-post och
SMS utan större fördröjning).
Tekniktillgång (här innefattande funktionalitet och användarvänlighet)
framträder alltså som ett hinder i kommunikationsarbetet vid majoriteten
av förskolorna, om än inte vid samtliga. Personalen arbetar inom tidspressade verksamheter där tiden för kommunikationsarbete är knapp, och efterfrågar ändamålsenlig och användarvänlig teknik som gör det möjligt att arbeta snabbt och effektivt. Smarta mobiler har kommit att bli multiverktyg och
har i många sammanhang ersatt digitalkameran och datorns uppgifter i vardagen (Ling 2012). Av den anledningen innebär förskolornas varierade tillgång
till mobiltelefoner att förskolornas förutsättningar för kommunikationsarbetet varierar påtagligt.
Tekniktillgången är en på samma gång praktisk och symbolisk fråga. Att
ge förskolan tillgång till ändamålsenlig teknik är ett sätt att underlätta arbetet
och spara tid i en tidspressad verksamhet, men ger också personalen möjlighet
att i arbetsvardagen hålla kontakt med föräldrar och det omgivande samhället. Samtidigt kan graden av tekniktillgång i sig skicka signaler om förskolans
och kommunikationsarbetets status och prioriteringsgrad inom kommunen.
Förskolan har under flera decennier varit föremål för ekonomiska besparingar. Att verksamheterna förlitar sig på personalens privat förvärvade kompetenser när de utvecklar sin närvaro i digitala medier, och att personalen blir
beroende av sina privata mobiltelefoner i kommunikationsarbetet, är ytterligare exempel på hur förskolepersonal genom åren har utvecklat anpassningsstrategier för att uppfylla målen och få verksamheten att gå runt – trots de
strama ramarna (jfr Lidholt 1999:103f, Granbom 2011:23, Enö 2005:39).
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Utmaningar i kommunikationen med föräldrar
Påminnelser som sätt att förmedla ansvar
Den utmaning som barnskötarna och förskollärarna uppehåller sig längst vid
i intervjuerna, är svårigheterna att förmå föräldrar att uppfylla vad personalen
bedömer vara föräldrarnas (minsta) ansvar som förskoleföräldrar. Jag kommer
att ägna detta avsnitt åt att belysa hur förskolepersonalen beskriver sitt eget
ansvar att informera föräldrarna, och när personalen upplever att det övergår i
föräldrarnas ansvar att hålla sig informerade om sina ansvar och skyldigheter i
relation till förskolan. Ett första exempel är hämtat från Krabaten, vars personal upplever störst utmaningar vad gäller att nå fram till föräldrarna.
Barnskötare: Även om vi har skrivit ett månadsbrev så kommer vi
säga det till föräldrarna och vi kommer, fast man inte ska behöva,
sätta upp en lapp.
Jag: När du säger att man inte ”borde”, hur menar du då?
Barnskötare: Bara en sån sak som att även fast du skickar ut brev
och pratar med föräldrar och sätter upp en lapp, så lik förbannat
om du har en stängd dag så är det en eller två familjer som kommer och ska lämna sina barn. Var brister det? Det handlar inte om
ett annat språk, det kommer svenska familjer också.
(Barnskötare 6, Krabaten)
Förskollärarens beskrivning av föräldrar som missar förskolans planeringsdag
är en i raden av situationer som personalen förknippar med vardagliga kommunikationsproblem i förskolorna. Barnskötaren härleder inte problemet till
specifika föräldragrupper, utan menar att det är giltigt för samtliga. En förskollärare (5, Filuren) beskriver det som sitt ansvar att påminna föräldrar om
praktiska frågor som behöver tas itu med till förmån för verksamheten och
barnets bästa, exempelvis genom att sätta upp laminerade lappar som påminner om att ta med extrakläder eller att fylla på med blöjor till sitt barn.
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Personal vid samtliga förskolor återkommer till att ”tjat” och ”påminnelser” om praktiska frågor är kommunikationsuppgifter de motvilligt ägnar sig
åt. De upplever det dessutom som skadligt för förtroendet personal och föräldrar emellan. En förskollärare beskriver en ovilja att betraktas som ”tjatmostrar som bara är ute efter att gnälla och mucka gräl” och fortsätter:
Vi kan inte stöta oss med vår “kund” inom citationstecken. Man
gör kunden väldigt irriterad när man tjatar om kläder och tider
och om märkning av kläder… Till slut kanske de tänker att de flyttar barnet. Eller också går man omkring och bara har en jobbig relation för att man tjatar för mycket.
Vi har inte varit med om att vi har tappat föräldrar, men rädslan
finns ju där att de blir så arga till slut…
(Förskollärare 2, Krabaten)
Förskollärarens uttalande är ett sällsynt exempel på när personalen benämner
föräldrar som kunder. Möjligheterna att ställa krav på föräldrarna och att vara
”obekväm”, upplevs begränsade av ”kundens” möjlighet att byta förskola, och
av det egna behovet av att upprätthålla en god relation till föräldrarna. Personalen vid samtliga förskolor återkommer till påminnelser om praktiska frågor
som oönskade arbetsuppgifter som de generellt vill undvika. Kandidatens förskolechef menar exempelvis att föräldramöten inte ska innehålla för många
”tjatpunkter, utan man ska prata om verksamheten”. Separationen av ”tjatpunkter” och ”verksamheten” antyder att påminnelserna om praktiska frågor
och ansvar anses ligga utanför kärnverksamheten. Personalen vid Kompisen
förde ett liknande resonemang när de valde att helt utesluta praktisk information om kläder och tider från sina veckobrev i syfte att istället ge plats åt berättelser om den pedagogiska verksamheten, för att på så vis lyfta fram förskolans pedagogiska uppdrag. Utöver upplevelsen att kliva in i rollen som
”tjatmoster” uttrycker medarbetarna en känsla av att inta en uppassande roll i
relation till föräldrarna. En förskollärare vid Fejaren beskriver det som att de
”curlar” föräldrarna:
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Sen är vi väldigt duktiga på att informera och informera… […]
Allting står där [i veckobrevet], de får det i pappersform på föräldramötet, sen dessutom ett veckoschema ute i hallen. De får information från väldigt många håll. Vi curlar våra föräldrar, brukar jag säga.
(Förskollärare 4, Fejaren)
Verbet ”curla” har sedan 00-talet dykt upp i offentligheten och använts som
benämning för föräldrars sätt att sopa barns väg slät och ”fri från alla hinder
[…]. De små ska inte behöva tänka på annat än att, under bästa möjliga förhållanden vara barn”(Hougaard 2005:61). Genom att låna dessa innebörder in
i förskola-hem-relationen förmedlar förskolläraren en upplevelse av att motvilligt inta en uppassande, servande roll, i relation till föräldrarna. En förskollärare beskriver det som att de informerar till den grad att föräldrarna ”inte
behöver tänka själva” (Förskollärare 2, Kompisen) och en annan menar att det
förtar poängen med skriftlig information att ständigt behöva muntligen påminna föräldrarna (Förskollärare 3, Filuren).
Personalens olustkänslor inför att upprepat påminna föräldrar antyder en
upplevd gräns då deras eget informationsansvar övergår i föräldrarnas ansvar
att hålla sig informerade och ”ta reda på vad som händer i barnens förskola”
(Förskollärare 5, Kandidaten). Att informera många gånger, på många sätt,
förknippas i personalens beskrivningar med en upplevelse av att motvilligt
”stiga in i föräldrarnas ansvarsområden” (Förskollärare 3, Kompisen). I en
professionell, jämbördig relation till föräldrarna, borde det vara tillräckligt att
som förskollärare eller barnskötare informera en gång, i ett eller några överenskomna forum, och ansvaret borde då övergå till att bli föräldrarnas.
En fråga som väcks är varför förskolepersonalen gång efter annan överträder de ansvarsgränser de själva så tydligt identifierar. Krabaten och Fejaren är
de förskolor där personalen upplever störst svårigheter att nå föräldrarna och
anser sig överträda gränserna för sitt eget ansvar:
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Det är jättesvårt… Egentligen har ju föräldrar inget ansvar gentemot oss. Så är det. Vi är en verksamhet som tar hand om deras
barn. Vi måste informera föräldrar men vi kan inte tvinga någon
att ta till sig den informationen. Det är ju inte som i skolans verksamhet, där det finns en skolplikt. Vi har ju inte det. Jag tror att
det handlar om tidsbrist i samhället.
[---]
Om vi har föräldrafika… Man behöver inte komma men säg det
till oss, för då kan vi fånga upp de barnen och så kan vi sätta dem
hos oss. [---] Om man har valt att skaffa barn så ska man ha ett intresse… och då har du ett föräldraansvar tills de är myndiga och
vuxna.
(Förskollärare 4, Fejaren)
Föräldrafika är ett exempel på informella sammankomster då barnens föräldrar fikar med sina barn, pedagoger och andra föräldrar inne på avdelningen.
Ett föräldrafika hålls i många fall på eftermiddagen, i samband med att en
majoritet av barnen hämtas, och ibland i anknytning till exempelvis ett vernissage som avslutar ett projekt som har pågått vid förskolan. I det första uttalandet formulerar förskolläraren en lägstanivå av engagemang som innebär
att föräldern inte nödvändigtvis behöver delta i aktiviteterna, men förutsätts
meddela sin frånvaro i samband med fikat och ge personalen möjlighet att
hjälpa barnet att hantera situationen. Att som förälder hålla sig informerad
om vad som sker i förskolan beskrivs som en moralisk fråga och en del i det
livslånga åtagandet det innebär att skaffa barn. På spel i dessa samtal står således i viss mån frågan om vad som karaktäriserar en god pedagog och en god
förälder. Den ideala, goda föräldern som Markström (2013:210, 213) har identifierat i sina studier och som konstrueras även i mina informanters utsagor,
är en förälder som sätter sig in i hur förskolan fungerar och tar del av barnens
arbete. I dess skugga finns den misslyckade föräldern, den som inte intresserar
sig, som inte samarbetar, som samarbetar på fel sätt eller som ifrågasätter det
förgivet tagna i verksamheten. På så vis menar Markström (2013:223) att för127
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äldrar i samarbetet med förskolan blir granskade med en slags ”normalitetsglasögon” kring den gemensamma förståelsen för barnets bästa, förskolans roll
och ett gott föräldraskap.
En fråga värd att stanna upp vid är huruvida personalen genom att återkommande påminna föräldrarna också kompenserar upplevda brister i andras
föräldraskap. Det återkommande motivet i personalens tal om att överträda
gränserna för sitt upplevda ansvar, är omsorgen om barnens bästa:
Jag tycker att vi gör för mycket. Men det handlar ju om omtanke
om barnen. Man kan inte låta dem vara blöta, sjuka, frysa, trötta… Jag tycker att du ibland gör för mycket. Jag vill se ett större
engagemang och ansvar…
(Barnskötare 2, Fejaren)
Personalen upplever att de behöver informera föräldrar ofta och på många olika sätt för att försäkra sig om att de har förstått och gör som personalen förväntar sig. Orsaken till att de upprepar påminnelserna är att konsekvenserna
av föräldrarnas uteblivna engagemang annars drabbar barnet, som sitter utan
förälder på föräldrafikat eller utan galonbyxor vid uteleken. De återkommande påminnelserna kan alltså betraktas som försök att förmå föräldrar att agera
på sätt som innebär att barnet och barnens delaktighet i förskolan inte skadas
av förälderns passivitet. Om personalen skulle markera mot föräldrarna genom att upphöra med att påminna och kompensera för föräldrarna, skulle det
ske på bekostnad av barnet, vilket inte är förenligt med personalens yrkesmässiga självbild. Samtidigt innebär kompenserandet att föräldrarnas uteblivna
engagemang inte får några för föräldrarna märkbara konsekvenser. Lunneblad
(2013) ger liknande exempel ur sina studier, när förskolepersonalen i frustration över ständigt försenade föräldrar överväger att låsa gymnastikdörren vid
en given tidpunkt, men finner det i praktiken omöjligt eftersom det skulle utesluta barnen ur gemenskapen. Lösningen, skriver Lunneblad (2013:9),
”blir att informera föräldrarna igen”.
Föräldrarnas ansvar gentemot förskolan regleras inte på samma sätt som
i skolan, där skolplikt råder, och kan även variera från en förskola till en an128
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nan. Av den anledningen behöver förväntningarna på föräldrarnas i relation
till förskolan och barnens liv i förskolan, tydliggöras genom kommunikation.
Markström och Simonsson (2017) har studerat hur föräldrarnas ansvar förmedlas i samband med barnens inskolning, då föräldrarna skolas in i vad det
innebär att vara förskoleförälder. I detta avsnitt har jag visat hur denna överföring fortgår i den medierade kommunikationen mellan förskola och hem. Det
är diskrepansen mellan hur föräldrarna agerar och hur personalen anser att
föräldrarna bör agera, som ger upphov till behovet av att upprepat påminna
föräldrarna om saker de bör meddela (som närvarotider), ta med till förskolan (som extrakläder) eller respektera (som sjukdomsregler). De återkommande påminnelserna riktade till föräldrarna kan förstås som en del i personalens
omsorg om barnen och samtidigt ett uttryck för ett socialkompensatoriskt
förhållningssätt till föräldrarna (jfr Bartholdsson 2007:28ff), som genom sin
korrigerande och normerande karaktär också bidrar till vissa föreställningar
om vad ett gott föräldraskap innefattar.
Ointresserade föräldrar
Vid samtliga förskolor finns föräldrar som uppfattas som ”omöjliga att nå”.
I Barnstugeutredningen (Socialdepartementet 1972) talas om dessa grupper
som ”kontaktlösa föräldrar”, som endast undantagsvis upplevs tillgängliga för
samtal och som sällan dyker upp i samband med föräldramöten, föräldrafikan
eller firanden. Medarbetare vid samtliga förskolor återkommer till ointresserade föräldrar som ett hinder. Eftersom frågan är relaterad till socioekonomiska
förutsättningar och föräldrarnas tidigare erfarenheter av förskolan, är utmaningen emellertid som störst vid Krabaten och Fejaren.
Krabatens förskolechef har tidigare arbetat vid en förskola i Kandidatens
bostadsområde och har därifrån med sig erfarenheter av att samverka med engagerade, resursstarka föräldragrupper. Sedan flytten till Krabaten och mötet
med Krabatens föräldragrupper, upplever förskolechefen att det existerar ”två
skilda världar” som många inte känner till. En förskollärare uttrycker liknande erfarenheter av att lämna Krabatens bostadsområde:
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Föräldrarna [i resursstarkt område] har ett så stort intresse och
tycker att det är så viktigt med barnens utbildning och vad det är
de lär sig. Nu har jag ofta två föräldrar på utvecklingssamtalen. På
den andra [förskolan] var det mer ’Ska vi orka gå på utvecklingssamtalet’. Det var inte samma intresse.
(Förskollärare 5, Kandidaten)
Två föräldrar som tar ledigt från jobb/studier för att båda närvara vid utvecklingssamtalet får i förskollärarens exempel illustrera en ytterlighet, och föräldraparet som inte ”orkar” delta vid motsvarande samtal får illustrera den andra
ytterligheten. Från medarbetare vid Krabaten kommer många exempel på föräldrar som upplevs ointresserade av förskolan:
Jag har varit i grupper där föräldrarna inte verkar bry sig… ’Jag
lämnar barnet, de leker och så länge de verkar ha roligt så är det
bra. Lär de sig så, jaja, spela stor roll, det gör de väl i skolan…’
(Förskollärare 4, Kompisen)
Vi kunde inte ha föräldramöte för ingen var intresserad men samtidigt sa en förälder ’Men vi är så nöjda, vad ska vi vara där för?
(Barnskötare 6, Krabaten)
Föräldragruppernas intresse för förskolans verksamhet förefaller svalt och så
även viljan att utöva inflytande. Att föräldrar är för nöjda är en bland personalen återkommande förklaring till gruppernas bristande intresse för förskolan,
och något som enligt informanterna i första hand tycks förknippat med lågutbildade föräldrar och föräldrar som invandrat till Sverige. Med tidigare erfarenheter som referenspunkt illustrerar en förskollärare vid Krabaten de påtagliga skillnaderna mellan arbetet i olika bostadsområden:
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Majoriteten är nöjda om deras barn är nöjda. Och det har med den
här förskolan att göra. På andra ställen jag varit på så ska man kunna redogöra för allt vad de gjort. […] Jag känner ju att jag som pedagog inte har sett deras barn om jag inte har något att säga om deras dag. Här är det tvärtom. Nån kan i bästa fall komma förbi och
vinka och säga att jag tar med min dotter.
(Förskollärare 7, Krabaten)
Att en majoritet föräldrar är nöjda skulle kunna uppfattas som något positivt. Personalen betraktar emellertid inte föräldrarnas nöjdhet som kvitton
på verksamhetens kvalitet, utan ibland också som ett uttryck för en förenklad
bild av förskolans samhällsuppdrag som ”barnpassning”. En förskollärare (7)
vid Krabaten säger att föräldrarna ”är nöjda att lämna barnen... […] De skulle inte bry sig om jag var förskollärare eller undersköterska... så länge jag tog
hand om deras barn på ett bra sätt.”
Föräldrar som är nöjda med att barnens grundläggande behov blir ombesörjda, uppfattas ha för lågt ställda krav på förskolan betrakta förskolan som
en servicefunktion, vilket personalen upplever som nedvärderande (Tallberg
Broman 2009:213). Till skillnad från det pedagogiska uppdraget som är riktat till barnen, kan omsorgsuppdraget uppfattas som en service i relation till
föräldrarna (Löfdahl och Folke-Fichtelius 2015:261). Personalen uppfattar att
föräldrarna utvärderar förskolan på fel grunder. Detta kan ses om ett exempel på vad Markström och Simonsson (2017:6) har noterat i samband med inskolningar, nämligen att det bland personalen anses betydelsefull att föräldrarna får ”rätt” sorts kunskap om förskolan, för att kunna bli vad jag kallar
goda förskoleföräldrar.
Frågan om föräldrars ointresse är både en moralisk fråga och en statusfråga; en moralisk fråga så till vida att personalen anser att föräldrar, som en del
i det goda föräldraskapet, borde intressera sig för den förskola som utgör barnets vardagsmiljö, och en statusfråga på så vis att den förälder som visar ointresse för barnets vardag i förskolan samtidigt också visar ointresse för den
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miljö och det pedagogiska innehåll som personalen tillhandahåller, vilket hotar professionen.
Föräldrarna är betydelsefulla så kallade signifikanta andra för förskolepersonalen, det vill säga en grupp i samhället som personalen i den vardagliga
kommunikationen etablerar förtroenden och legitimitet i relation till (jfr Bitektine 2011). Föräldrarna fyller på så vis en bekräftande funktion i personalens identitetsbyggande (jfr Mickwitz 2015, von Platen 2013, Berntsson 1999).
När dessa betydelsefulla grupper är ointresserade av verksamheten, eller mäter
verksamhetens kvalitet utifrån vad personalen uppfattar som ”fel” måttstock,
det vill säga utifrån andra normer eller logiker än personalen, minskar personalens möjligheter att etablera sina identiteter som professionella pedagoger.
Den egna yrkesidentiteten reduceras till att passa barn för att föräldrarna ska
ha möjlighet att arbeta.
Förmedla förskolans karaktär
I internationella mått mätt är den svenska förskolan en tydligt pedagogiskt
inriktad, rutinbunden verksamhet med relativt strikta tidsramar och förväntningar på ett visst föräldraengagemang (jfr Gars 2002, Månsson 2000, Granbom 2011). Föräldrar som har invandrat till Sverige har inte sällan med sig
erfarenheter från mer auktoritärt präglade skolor eller mindre pedagogiska
former av omsorg för yngre barn, och saknar därför ofta de kulturellt förvärvade kunskaper om förskolan som många svenskfödda föräldrar har fått under sin livstid (Lunneblad 2013:11). Detta är en förutsättning som framför allt
personalen vid Krabaten och Fejaren behöver förhålla sig till i vardagen. Personalen förväntas, som Bouakaz (2009:175f ) skriver angående skolan, fungera
som stöd för föräldrarna och bistå med den kunskap föräldrarna behöver för
barnets skolgång. Detta arbete väger ibland tungt på lärarnas axlar, något som
också är överförbart på förskolan.
Vid Krabaten arbetar en förskollärare som själv har invandrat till Sverige
i vuxen ålder och som utifrån sina erfarenheter har intagit en särskild roll vid
förskolan. Förskolläraren upplever att hen stiger in i en roll som språklig, men
framför allt kulturell, tolk för föräldrar som saknar erfarenheter av den svens132
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ka förskolan, om dess ”klädkultur”, om leken som lärande, och om rutinerna i verksamheten:
Alla föräldrar som inte är födda i Sverige har gemensamt att vi
kommer från utlandet och har bemött samma svårigheter [i mötet med Sverige]. Vi kommer från olika kulturer även om våra kulturer inte liknar varandra så mycket. Hur du ska klä dig vid varmt
och kallt, när du leker och synen på lärande. Även där kan jag förklara hur man gör här. Och förklara lite mer om förskolevärlden
här i Sverige. För de tror ju att de leker. Men vet ni vad som händer när de leker? Vi värnar ju om leken.
(Förskollärare 5, Krabaten)
Samma förskollärare återkommer senare till betydelsen av att förmedla ett
varför, det vill säga att förskolans förväntningar och krav inte är tagna ur luften utan grundade i barnets och verksamhetens behov, som i sin tur är förankrade i förskolans pedagogiska funktioner:
De tror att förskolan, dit kan man komma när man vill. Man kan
förklara varför de behöver komma en viss tid… Om barnet ska
komma till frukost men det kommer för sent, vad är det som händer med lugnet? De avbryter hela måltiden, för våra måltider är ju
faktiskt pedagogiska måltider. Man förklarar konsekvensen av att
man inte passar tiden.
Om man ska gå på utflykt eller promenad och barnet inte kommer i tid, vad händer med resterande 15 barn som ska stå och vänta? Och hur ska det barnet känna sig? Barnet kanske tolkar det som
dess eget fel. Det är de som blir utsatta, inte föräldrarna.
(Förskollärare 5, Krabaten)
För den som saknar erfarenheter av förskolan kan verksamheten, i Ladbergs
(1989:113) ord, misstas för barnpassning ”där man kan lämna barnen lite när
133

eckeskog · kommunikation i förskolan
som helst”. Bouakaz (2009:174) skriver att föräldrar i mångkulturella områden kan ge uttryck för upplevelser av isolering och en brist på de kulturella resurser och nätverk som behövs för att öka kännedomen om skolan. En episod
som återkommer i flera av Krabaten-medarbetarnas berättelser handlar om en
förälder som i samband med avlämningen av ett barn aldrig klev ur bilen. Berättelsen kom på tal första gången när jag under en intervju frågade om en företeelse jag noterat vid förskolan:
Jag: Om ni har syskon som hämtar och lämnar, som jag sett exempel på i er verksamhet… Hur når ni de föräldrarna?
Förskollärare: Då säger vi att det inte är ok att storasyster, som inte
ens når upp till dörren, ska hämta och lämna. Då handlar det om att
föräldern inte orkar byta om från pyjamasen när [hen] åkte hemifrån och lämnade barnen, så därför sitter [hen] i bilen med den på
tomgång och ser systern lämna barnet. Om det är på den nivån…
Jag: Det här är en person som inte jobbar?
Förskollärare: Som inte har någon anledning att byta om. [Hen]
orkade inte byta om från pyjamas till vanliga kläder så då orkar
[hen] inte komma in och ha kontakt med oss.
Men jag vet ju att barnet ändå kommer få en bra dag, oavsett. […]
Det är något jag känner sedan jag började jobba här. Man kan
tänka att det hade varit bra att gjort si eller så, men samtidigt…
Många barn här på förskolan har det bättre här än hemma.
(Förskollärare 7, Krabaten)
Att händelsen återberättas av flera medarbetare vid Krabaten tyder på att historien är ett extremt och sällsynt exempel, men också ett talande exempel,
som förmedlar något signifikativt om förskolans särskilda förutsättningar för
föräldrakommunikation, och som personalen vill att andra ska ha större förståelse för. Obenägenheten att kliva ur bilen blir i berättelserna en symbol för
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förälderns sociala situation, som förmår personalen att sänka förväntningarna på föräldern och istället betrakta förskolan som en trygg hamn för barnen.
Ett annat exempel från Krabaten rör barnens vistelsetider. För att möjliggöra för skolchefen att bemanna i proportion till barngruppernas skiftande
storlek, förväntas föräldrar i god tid meddela barnens planerade närvarotider.
Frågan om närvarotider lyfts fram som ett problem vid flera av förskolorna,
men är mest påtagligt vid Krabaten:
Jag: Jag har sett att det finns scheman för många barn men på vissa står bara en ankomsttid. Vad beror det på?
Förskollärare: Då beror det på att vi skrivit att barnet kom klockan
åtta, men vi har ingen aning om när de ska gå hem.
Jag: Det är föräldrar som inte meddelar tiderna i förväg?
Förskollärare: Jajajaja, det är väääldigt vanligt.
Jag: Hur vill ni ha det?
Förskollärare: Vi vill att de ska meddela i förväg. De fyller i ett schema och sen skriver vi ut det dataskrivet. Det är jätteolika när vi får
in det. Det är alltid föräldrar som tar det dag för dag och kommer
och går som de vill.
(Förskollärare 2, Krabaten)
Personalen löser problemet genom att med utgångspunkt i tidigare erfarenheter göra grova uppskattningar om barnets närvaro, och kompenserar på
så vis de föräldrar som inte uppfyller de grundläggande ansvar som personalen tillskriver dem. Enligt Harju (2013) kan samverkan med förskolan för
föräldrar som brottas med sociala problem, ohälsa, arbetslöshet, bundna arbetstider och/eller trångboddhet, framträda som en ”lyx man inte kan unna
sig” (s 113). Personalen försöker medla mellan en förståelse för föräldrarnas
sociala utsatthet, barnets bästa och de egna önskningarna om att etablera en
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grundläggande, fungerande kommunikation kring barnet. Dessa sätt att arbeta runt föräldrarnas tillkortakommanden kan med hänvisning till Lunneblad
(2013:11) beskrivas som förhållningssätt och strategier som personalen har utvecklat för att i praktiken hantera dilemman som på politisk nivå ryms i abstrakta begrepp som ”integrationspolitik” och ”utanförskap”.
Föräldrar som skyndar
När förskolepersonalen talar om föräldrars delaktighet i förskolans verksamhet
nämns tidsbrist som en försvårande faktor, vilket jag har beskrivit även i före
gående kapitel och som också har belysts i tidigare studier (jfr Eilard och Tallberg Broman 2011, Sandberg och Vuorinen 2007). En förskollärare vid Kompisen menar att stressnivåerna har höjts under hens tid inom förskolan och
pekar på påtagliga skillnader mellan föräldrar som arbetar heltid och deltid:
Barnen har längre dagar [än för 10-12 år sedan]. Många måste jobba heltid både av ekonomiska skäl och från arbetsgivarens håll...
Man märker att de är stressade på morgnarna när de ska iväg på
jobbet och deras barn är så trötta när de kommer och hämtar dem
vid fyra-halv fem så det är inget mer att göra än att gå hem. Man
märker stor skillnad på föräldrar som kommer vid tre-halv fyra. De
sätter sig ner och börjar prata. Man har ett annat samtalsflöde med
dem. Det kan också bero på mig. Klockan fyra är det jättemycket
barn som ska hem och jag vill bara få iväg dem så att de lugnar ner
sig [...]. Det är ingen bra situation att komma klockan fyra... [...]
(Förskollärare 6, Kompisen)
Stress har blivit ett villkor för samverkan med hemmen och påverkar möjligheterna till goda samtal, menar förskolläraren. Vid Fejaren lyfts stress fram
som en orsak till att föräldrar inte har ”tid att vabba”1 (Förskollärare 2, Fejaren) vilket får till följd att föräldrar inte respekterar förskolans sjukdomsregler.
1
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Föräldrars tidsbrist framträder som en särskild utmaning vid förskolan Kandidaten, vars föräldragrupper i högre grad än de övriga består av medel- eller
höginkomsttagare mitt i karriären.
De stressar på morgonen och vid hämtningen och det är ju jobbigt för barnen när de ska skynda hit och skynda dit hela tiden. Så
jag brukar tänka på att inte säga ’skynda’, inte säga skynda skynda skynda för det är nåt de hör hela tiden från föräldrarna, skynda
hem till middagen eller nån aktivitet, det är mycket skynda.
(Förskollärare 4, Kandidaten)
Genom att undvika ordet skynda vill förskolläraren erbjuda barnen en paus
från en stressig tillvaro hemmavid och intar på så vis en kompensatorisk hållning till föräldrarnas sätt att ordna tillvaron för barnet. Som exemplen ovan
illustrerar kan föräldrars jäktade tillvaro enligt Balldin (2013:) förstås som ”en
moralisk knut som bidrar till att skapa (ofta outtalade) schismer i relationen
mellan förskollärare och föräldrar” (s 178).
Föräldrar som inte talar svenska
Som nämnts tidigare samverkar Krabatens personal, men även personalen vid
Fejaren, med en relativt stor andel invandrarföräldrar som har kommit till
Sverige i vuxen ålder. En utmaning som personalen står inför är att kommunicera med de, förvisso få, föräldrar som inte talar svenska. Tidigare studier
av skolan visar att dessa grupper uppfattas som särskilt svåra att nå (Bouakaz
2009:176), samtidigt som de bedöms som synnerligen angelägna att involvera
i skolans verksamheter (Kolfjord 2011:181).
Den skriftliga kommunikationen i form av vecko- och månadsbrev, liksom lappar, sker i regel på svenska. Undantaget är Fejaren vars veckobrev vid
några tillfällen även formuleras på engelska. För att nå föräldrarna försöker
personalen att muntligen förmedla till föräldrar den information de anser
mest angelägen för föräldrarna att ta del av. Möjligheten finns att ta in tolk,
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men tolkar nyttjas i verksamheterna främst i samband med utvecklingssamtal,
eller som Fejarens chef uttrycker det: ”I extremfall, när det hänt något allvar
ligt.” Även vid förskolan Krabaten är man av kostnadsskäl restriktiva med att
ta in tolk och prioriterar tillfällen när frågor av hög betydelsegrad ska avhandlas, exempelvis i samband med inskolningssamtal och ett par gånger om året
”om behovet är stort”.
Genom att anlita en tolk får föräldrarna möjlighet att mer utförligt förmedla vad de vill ha sagt, även om personalen under intervjuerna i första hand
talar om tolkarnas betydelse för deras egna möjligheter att informera föräldrarna. En förskollärare vid Krabaten beskriver det som att tolkarna gör det
möjligt att försäkra sig om att de inte bara har sagt vad de ville säga, utan att
det som har sagts också har förankrats hos föräldrarna:
Vi har lärt oss här att ibland, även om föräldern tycker sig kunna
språket så ibland vill vi ändå ha tolk, för min egen skull brukar vi
säga. Vi vill försäkra oss om att allting kommer fram på rätt sätt.
(Förskollärare 5, Krabaten)
Förskolecheferna vid Fejaren och Krabaten beskriver hur personalen använder utskrivna bilder eller logotyper (som exempelvis Coop eller KappAhl, där
kläder säljs), alternativt visar andra barns kläder, för att förmedla till föräldrarna vilka praktiska saker de behöver bistå med (och hur de ska få tag i dem)
för att barnens förskolevardag ska fungera:

138

När de hämtar och lämnar blir det att visa upp overaller som andra
barn har, ’en sån här behöver ditt barn’ eller att man har ett schema i hallen och pekar ’torsdag, Thursday’… Man försöker visa….
Det blir mycket kroppsspråk.
(Förskolechef, Fejaren)
De kan ju stå med en overall och hålla upp en skylt med Coop och
säga ’Här kan du köpa en overall’. [Personalen] är ju grymma på
att kommunicera och vet exakt hur man ska nå dem eftersom de
gjort det så länge.
(Förskolechef, Krabaten)
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Även Sandberg och Vuorinen (2007:62) har visat att personalen vid mångkulturella förskolor på detta sätt har särskilt stor behållning av visuell kommunikation, eftersom det talade och skrivna språket blir en barriär i kommunikationen med nyanlända föräldrar. Personalen vid Krabaten beskriver
hur de försöker anpassa sitt språkbruk utifrån sina föreställningar om föräldrarnas kunskapsnivå. Att undvika avancerade ord kan förstås som ett sätt att
kompensera föräldrarnas språkliga underläge och motverka hierarkier parterna emellan. Detta överensstämmer med vad Enö (2013) skriver angående att
förskolepersonalen tenderar att undvika ett avancerat språkbruk i relation till
föräldrar som invandrat till Sverige, i syfte att motverka föräldrarnas språkliga underläge och minska betoningen av sig själva som experter. På så vis kan
personalen sägas avstå från att markera sin egen kompetens utifrån en vilja att
göra sig förstådda (s 43f ).
De mikrostrategier som personalen tillämpar i vardagen är försök att överkomma språkförbistringar och att kommunicera med föräldrarna på en nivå
som möjliggör en grundläggande samordning mellan hem och förskola. Samtidigt visar studier att det vardagliga småpratet ute i hallen, som personalen värnar om, i högre grad äger rum tillsammans med svenskfödda föräldrar, medan
samtalen med icke-svensktalande föräldrar tenderar att fokusera på praktiska
aspekter av förskolans verksamhet. Kontakten i hallen riskerar därför att gynna svensktalande föräldrar, som får tillgång till mer nyanserad information om
förskolans verksamhet och innehåll än föräldrar med andra modersmål (BjörkWillén et al 2013:112ff). En risk är således att den muntliga kommunikationen i hallen, när den sker rutinmässigt, bidrar till att upprätthålla skillnaderna
ojämna kunskapsnivåer bland olika föräldragrupper (jfr Tichenor et al 1970).
Att visa sig jämbördig
Tidigare studier visar att resursstarka föräldrar med hög utbildning har högt
ställda krav på förskolors verksamheter och efterfrågar mer information än
andra grupper. De framför också oftare än andra grupper kritik mot förskolan
(Tallberg Broman och Holmberg 2007:20, 69, Tallberg Broman 2009:218,
Skolverket 2012b:11).
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De fem förskolorna i studien samverkar i olika utsträckning med resursstarka, högutbildade föräldrar som är vana att analysera och problematisera,
framföra åsikter och utöva inflytande i olika sammanhang. Vid Krabaten
finns få föräldrar som är ”engagerade och jättenyfikna” (Förskollärare 3, Krabaten), men de är desto fler vid Kandidaten, där personalen oftare upplever
sig behöva ”ha garden uppe”. Tidigare studier visar att förskolepersonal i resursstarka områden, där föräldrarna generellt är relativt högutbildade, i högre
grad än andra upplever att föräldrar underskattar deras utbildning och saknar förståelse för deras kompetenser (Kolfjord 2011, Olsson 1998, Enö 2013).
På motsvarande vis som personalen vid Krabaten sänker språknivån i relation
till föräldrar med begränsade svenskkunskaper, försöker personalgruppen vid
Kandidaten upprätthålla en hög språklig nivå i relation till de högutbildade
föräldragrupperna.
Förskolechefen vid Kandidaten, som citerades i avhandlingens inledning,
är den chef i studien som är mest engagerad i förskolepersonalens kommunikationspraktiker. Ett professionellt språkbruk karaktäriseras enligt förskolechefen av ett officiellt och myndigt språk:
Jag har ett sånt ärende nu, som jag ska ta upp. Man måste tänka på
hur man uttrycker sig. .[…] Jag tycker att det ska vara ett professionellt språk och i det här fallet så tycker jag att det var för mycket talspråk och för många ord. Sen har jag också tagit upp med
några i personalen att man avslutar inte sitt brev till föräldrar med
”kram”. Det tycker inte jag är professionellt. […] Vi kramar ju
inte föräldrarna, när de kommer och lämnar och hämtar sina barn.
[---]
Jag tycker att det… är inte professionellt det här exemplet. Det är
inte den relationen man ska ha till föräldrar och man kanske inte
tas på allvar heller. Jag menar… vi har högutbildade föräldrar i vårt
område, de ska inte se på förskolan som nån som… som tjänstefolk, utan vi ska vara på samma nivå. Då måste man ställa sig upp
om man ska tas på allvar.
(Förskolechef, Kandidaten)
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Ordet kram blir här en symbol för en intimitet och gränslöshet gentemot föräldrarna. Medarbetarna överträder en professionell gräns som chefen med olika medel försöker bevara – och som upplevs särskilt angelägen att bevara i relation till högutbildade föräldrar. Språket blir en resurs med hjälp av vilken
förskolepersonalen kan ”ställa sig upp”, det vill säga ett sätt att upprätta sig
själva som högskoleutbildade, professionella pedagoger och en maktresurs för
att visa sig jämbördig. På ett liknande vis engagerar sig en av ägarna vid Filuren för att säkerställa ett vårdat och grammatiskt korrekt språk:
Ibland har jag tyckt att nu är det lite mycket dravel, det får inte bli…
Vi får inte slösa med utrymme så att de känner att det inte är intressant att titta. Sen är jag petig med att det inte ska vara särskrivningar, utan att det ska se snyggt ut. […] Det känns mer professionellt.
(Ägare 2, Filuren)
Förskolechefernas resonemang bekräftar tidigare studier som visar att språket används som sätt att signalera likvärdighet i relation till resursstarka föräldragrupper (Kolfjord 2011:186, Olsson 1998: 230, Enö 2013:42, 44). Som jag
tolkar förskolechefen vid Filuren behöver personalen förvalta och behålla föräldrars flyktiga och värdefulla intresse genom att vara koncisa och aktuella i
kommunikationens innehåll och omfång. En barnskötare vid Fejaren beskriver professionella texter på Facebook-sidan som ”stilrena”:
Att skriva texten hyfsat professionellt. Inte en massa smileys och
gubbar… eller, visst kan jag lägga upp en smiley ibland, men inte
för plottrigt. Det ska ändå se stilrent ut. Sen kom det uppifrån…
att de på fritids hade missat några av de grejerna. Det ska se professionellt ut.
(Barnskötare 2, Fejaren)
Att verksamheter inom samma paraplyorganisation har fått tillrättavisningar uppifrån angående brister i den professionella framtoningen, indikerar att
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även ledningen bedömer frågan om professionell framtoning som betydelsefull. Huruvida yrkesverksamma inom förskolan bemöts som professionella
är inte enbart en fråga om att vara kompetent, utan också om att andra uppmärksammar och bekräftar kompetenserna (Brante 1989:7). Att eftersträva en
viss språklig nivå och samtidigt hålla föräldrarna på en armslängds avstånd,
kan förstås som strategier för att upprätthålla autonomi och professionalitet (Tallberg Broman 2009, se även Olsson 1998, Erikson 2004 och Löfdahl
2014a; 2014b). Tallberg Broman (2007:18) benämner det som ”strategier för
professionaliseringsmarkeringar” när de egna verksamheterna ramas in på sätt
som överensstämmer med deras föreställningar om de resursstarka föräldrarnas förväntningar (Tallberg Broman 2007:18). Med hänvisning till Goffman
(2004) kan språkdräkten i fall som dessa förstås som en del i anpassningen av
framträdandet efter den specifika publiken, som ett sätt att överföra sin bild
av verksamheten till föräldrarna.
I denna strävan efter att uppfattas som professionella pedagoger, verksamma i en professionell pedagogisk miljö, beskrivs läroplanen som en mycket
betydelsefull referenspunkt. I en jämförelse mellan läroplanen och lagboken
framställer en förskollärare läroplanen som något upplevt objektivt att förhålla sig till när hen berättar om sin verksamhet:
Jag tänker att det är likadant som att… en advokat har sin lagbok,
vi har det här. Vi har nåt att hela tiden förhålla oss till. […] Men
också att förtydliga för föräldrarna att det här tycker vi, men det
står också i läroplanen. Det här är viktigt för era barn och det här
är de berättigade utifrån en läroplan som svenska staten har stämplat på att ’det här ska vi göra’. Det blir lite tyngd i det.
(Förskollärare 6, Kompisen)
Läroplanen framträder som en resurs i arbetet med att förmedla ett ”varför”,
det vill säga att tillföra mening till handlingar och aktiviteter som vid en första anblick kan förefalla triviala:
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Det kan till exempel vara att vi har bilder på barnen, för vi utmanar dem i vad det nu må vara, att måla tulpaner till exempel. Då
kan jag koppla det till läroplanen, att de ska få lukta och jobba
med alla sinnena. Det finns en tanke med allt vi gör. Vi ’bara gör’
inte. Då kan man klippa in ett citat från läroplanen för att förstärka att det vi visar upp med bilder och text grundar sig i läroplanen.
(Barnskötare 2, Kompisen)
Läroplanen används frekvent som ett sätt att kvalitetsmärka aktiviteterna i
förskolan och markera att aktiviteterna inte bygger på egna åsikter eller är något som personalen ”bara gör”. Genom att citera läroplanen går personalen i
dialog med ett myndighetsdokument utifrån en förhoppning om att dess legitimitet ska färga av sig på den egna verksamheten (jfr Aggerholm och Thomen 2016). Läroplanen utgör på så vis en slags statligt sanktionerad legitimitetsgrund för verksamheten. Detta sätt att tala om läroplanen bekräftar hur
informanterna i Berntssons studie (2006:158f ) beskrev läroplanen som en statushöjande symbol och ett användbart medel för att höja förskolans status i
samhället och skolsystemet.

Synlighet och integritet
i förskolan: En balansakt
Fotograferandet i förskolor har under de senaste decennierna ökat till följd
av det förstärkta dokumentationsuppdraget och en ökad tillgång till digitalkameror (Mårell-Olsson 2012) och smarta telefoner. Fotografier förekommer
och används i en mängd olika sammanhang i de fem förskolemiljöer som jag
har studerat. De förekommer på vuxenhöjd och barnhöjd, på torkskåp, på
anslagstavlor och dörrar i förskolan, i kollage och i pärmar; på förskolornas
webbplatser, i veckobrev, appar och på Facebook-sidor. Fotografier kan fungera som sätt att synliggöra verksamheten och dess pedagogiska innebörder för
föräldrarna (Åberg och Lenz Taguchi 2005:137, Elfström 2013:15, 70), men di143
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gitaliseringen har lett till att bilder från förskolan i allt högre grad också tillgängliggörs för publiker utanför förskolans väggar (Lindgren 2016:21). När
medielandskapet förändras och mängden fotografier i verksamheten ökar,
uppstår nya etiska dilemman som kräver utökad etisk reflektion från de fotograferande vuxnas sida (Lindgren 2016:21, 24ff).
Under tiden som barn utvecklar sin integritet, vilket sker successivt och i
samspel med omgivningen, är det föräldrarna som förvaltar gränserna för barnens privata sfärer (Lindgren 2016:21). När personalen medlar mellan barnens
integritet och föräldrarnas önskemål om att fotografera, kan de sägas ta över
rollen som ombesörjare av barnens integritet, i min förståelse som en del av
det tillskyddsansvar över barnet som förskolan övertar när barnet vistas i verksamheten.
År 2012 hade 2022 barn i förskoleåldern skyddade personuppgifter identi
tet (Barnombudsmannen 2012), vilket utgör 0,4 procent av alla förskolebarn.
Siffran kan förefalla låg, men andelen barn i förskoleåldern som lever med
skyddade identiteter har ökat kraftigt under 2000-talet (Barnombudsmannen
2012). Som en konsekvens behöver allt fler förskolor utveckla sätt att skydda
särskilt utsatta barn inom verksamheterna. Skolverket skriver i sitt stödmaterial om barn med skyddade identiteter att det ingår i förskolans uppdrag att
förmedla till familjerna att de kan och vill skydda barnet i fråga, exempelvis
genom att utesluta barnen ur skolfotografier (Skolverket 2011:8, 12, 30). Den
svåra balansakten i vardagen består i att trygga barnen och undanröja risker
som kan avslöja deras identitet eller skapa misstänksamhet, och att samtidigt
möjliggöra en så ostörd vardag som möjligt och ge barnen möjligheter att
skapa meningsfulla relationer till andra barn (Skolverket 2011:12, Hindberg
2009:47). Skolverket (2016:27) noterar emellertid att förskolornas it-planer
sällan berör frågor om barns integritet i förskolan. I sina rekommendationer
om förskolors hantering av barn med skyddade identiteter, skriver Skolverket
(2011:30) att förskolor har möjlighet att fatta beslut om fotograferingsförbud
i samband med händelser som exempelvis lucia.
Medarbetare vid samtliga förskolor har erfarenheter av att arbeta med familjer som lever under skydd, och tillämpar olika strategier för att värna om
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barns integritet i ett förändrat medielandskap. Ett av sätten på vilka förskolorna hanterar frågan är att begära in samtyckesformulär från vårdnadshavare
för fotografering och fotopublicering i digitala medier, vilket genererar listor
över barn som får och inte får förekomma i publicerade bilder. Ett annat sätt
är att retuschera bilder. Förskolechefen vid Kandidaten har exempelvis själv
retuscherat bilder och filmer för att anonymisera ansikten på barn vars föräldrar inte givit sin tillåtelse till bildpublicering, men beskriver det som ett tidskrävande arbete.
Ett vanligt tillvägagångssätt, som tillämpas vid exempelvis Kompisen och
Krabaten, är att fotografera ”med fokus på görandet”. Detta förefaller med
utgångspunkt i förskolebloggar, webbplatser och Instagram-konton vara en
utbredd strategi. Att fokusera på görandet innebär att händer, ryggar och rörelser står i fokus för fotografierna, medan ansikten utelämnas. På så vis synliggörs aktiviteter istället för personer. En förskollärare vid Kompisen beskriver det som en fråga om integritet och likvärdighet:
Vi har föräldrar som inte vill att deras barn ska synas på nätet, det
är en del. Och sen… Det är ett likvärdighetstänk, vi vill dokumentera den pedagogiska verksamheten, inte individer. Det är inte vårt
huvudfokus att visa upp på nätet.
(Förskollärare 2, Kompisen)
Strategin att fokusera på görandet överensstämmer i förskollärarens uppfattning med förskolans dokumentationsuppdrag, som ska fokusera på verksamheten snarare än de enskilda barnen.
Just förmågan att betrakta och simultant förhålla sig till barnen som
grupp och enskilda individer, brukar lyftas fram som en utmärkande förmåga för professionella pedagoger, medan föräldrars intresse är mer ensidigt fokuserat på de egna barnen (Erikson 2006:3, Tallberg Broman och Holmberg
2007:15). En förskollärare vid Kompisen (7) uttrycker det som att ”bloggen
kanske inte ser lika rolig ut, men det är för en god saks skull. Inga barn på
bild. […] Det kan känns lite torrt ibland men det är spelreglerna.” Förskollärarens åsikt delas emellertid inte av samtliga medarbetare vid förskolan. Kra145
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baten hade vi tiden för mina besök avslutat arbetet med sin blogg på grund av
uteblivet föräldraintresse, något som en av medarbetarna härleder till de anonyma bilderna och de sporadiska uppdateringarna:
Bloggen var mer det vardagliga. Vi la upp mycket bilder. Vi hade
bestämt att inga barns ansikten skulle synas på bilderna, för vi har
barn med skyddad identitet. Så det skulle vara händer och fötter.
Och då kan jag som förälder känna att hur kul är det att sitta och
titta på händer och fötter. Bilderna blev tomma tyckte jag. Jag följer bloggar privat och de måste ju uppdateras kontinuerligt för att
jag ska vara fast och vilja följa den. Där hade vi väldigt olika åsikter på huset.
(Förskollärare 3, Krabaten)
Förskolläraren menar att föräldrars uppmärksamhet är något som personalen
behöver förtjäna och förvalta, och som främst är riktad mot de egna barnen.
Bakom de flesta fotografier som tas i förskolan står anställda inom verksamheten, men i samband med att förskolan öppnas upp för firanden av högtider som lucia, stiger även barnens anhöriga in som fotografer i förskolornas
miljöer. Både förskolepersonal och anhöriga blir på så vis producenter av den
ökade ström bilder som medför att barns liv i allt högre grad blir synliga på internet. Den it-pedagog som är knuten till Kandidaten och andra (för)skolor
utanför studien, beskriver föräldrars fotograferande i samband med högtider
som en utmaning förenad med potentiellt allvarliga konsekvenser:
Det är ett ganska stort problem idag, att man inte förstår vad konsekvensen kan bli om du publicerar bilder på fel barn eller fel ansikte. Vi har ju barn med skyddad identitet, det kan bli riktigt illa.
(It-pedagog, Kandidaten)
Fotograferingen av luciatåg kan närmast beskrivas som en del av traditionen
att fira lucia. Det förändrade medielandskapet och föräldrars medievanor, inte
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minst sedan den breda etableringen av smarta mobiler, innebär att situationer som tidigare har varit reserverade för relativt slutna sällskap på detta vis
blir potentiellt tillgängliga för nya publiker (Baym och boyd 2012, Baym 2015,
Meyrowitz 1985).
Frågan om föräldrars fotografering i samband med lucia har kommit att
bli ett årligen återkommande inslag på de svenska nyhetsmediernas agenda,
och således även föremål för diskussion vid de fem förskolorna som ingår i
studien. Ingen av förskolorna har emellertid infört något fotograferingsförbud. En förskollärare vid Kandidaten beskriver en medelväg mellan att förbjuda fotografering och att tillåta den, som innebär att föräldrarna tillåts fotografera men uppmanas tydligt av personalen att inte dela bilderna på nätet:
Det är svårt, det här med att ta bilder på barn. Det finns ju vissa
barn vi inte får ta bilder på och lägga upp på hemsidan, det finns
ganska många barn vars föräldrar inte vill att de ska synas på internet. Det är jättesvårt det där med lucia, om man vill ta bild på
sitt barn och så råkar det komma med en massa andra barn. Samtidigt vill man ju att det är klart de ska få ha såna bilder, men man
kan ju ha att de inte får lägga upp på internet om man är rädd för
spridningen.
(Förskollärare 4, Kandidaten)
En liknande lösning tillämpas vid Fejaren och Krabaten:
[Förbud] är inget som varit aktuellt hos oss. Vi har väl mer att de
får fota när de är här men de får inte lägga upp det på sociala medier om det är andra barn är deras egna med på fotot.
(Förskollärare 5, Fejaren)
Sista lucia vädjade vi bara till föräldrarna om att försöka fotografera deras barn och inte dela något på Facebook. Vi har inte märkt
om de följt det, men vi är ju inte poliser.
(Förskollärare 2, Krabaten)
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Att från personalens sida kontrollera huruvida föräldrarna följer personalens
vädjan om att inte publicera bilder, är i praktiken omöjligt och skulle enligt
förskolläraren dessutom innebära att de trädde in i rollen som polis i relation
till föräldrarna, en roll som de gärna undviker. Värnet om barnens integritet
blir genom denna lösning lika starkt, eller svagt, som de enskilda föräldrarnas
benägenhet att följa personalens instruktioner.

Sammanfattning
Jag har i kapitlet visat att förskolornas personal i liten utsträckning har utbildats för den typ av kommunikationsarbete som står i fokus för studien. Tillgången till tid för arbetet varierar mellan förskolorna, men i samtliga förskolor
riskerar tiden för kommunikationsarbete att stå i konkurrens med kärnverksamheten, vilket får till följd att arbetet prioriteras ned i vardagen. Även tillgången till ändamålsenlig teknik skiftar mellan förskolorna, särskilt mellan de
tre kommunala verksamheterna och den privatägda förskolan. En konsekvens
av de otillfredsställande resurserna och förutsättningarna, är att flera av förskolorna blir beroende av enskilda individers kompetenser och privat teknik
för att upprätthålla vad de uppfattar som god kommunikation. Användningen av privata resurser kan förstås som en del i personalens anpassningsstrategier, när kraven och förutsättningarna för kommunikationsarbetet inte är förenliga. En risk är att kommunikationsarbetet vid förskolorna till följd därav
blir slumpmässigt och individualiserat, istället för övervägt, jämlikt och professionellt i den bemärkelsen som personalen uppger sig eftersträva.
Flera hinder och utmaningar i kommunikationsarbetet framträder. Ett
hinder är personalen och föräldrarnas stressnivåer, som personalen upplever
försämra möjligheterna till goda samtal ansikte-mot-ansikte. En annan utmaning handlar om att förmedla till föräldrarna dels vad förskolan är (en uppgift som är mer krävande vid den mångkulturella förskolan), dels vilka ansvar
som ingår i förskoleföräldraskapet. Föräldrars ointresse försvårar möjligheterna till samarbete, men det kan också förstås som en utebliven bekräftelse av
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förskolans och personalens betydelse. Av intervjuerna framgår att det är betydelsefullt för personalen att vara uppskattade som en pedagogisk miljö, snarare än som en servicefunktion i föräldrarnas liv. I högresursområden strävar
personalen efter att signalera jämlikhet i relation till föräldrarna, en strävan i
vilken språket och läroplanen blir betydelsefulla resurser för att erhålla legitimitet. Att värna om barnens integritet i ett förändrat medielandskap, och i relation till föräldrars förändrade medievanor, är en ytterligare utmaning som
kräver nya överväganden och strategier från medarbetarnas sida.
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7. Bland lappar och bloggar:
Goda föräldrar och
professionella pedagoger
För att förstå hur vissa inslag eller förhållanden har kommit att uppfattas som
naturliga och förgivettagna inom en organisation är det en god idé att vända sig till de vardagliga brukstexterna, menar Linda Putnam och Dennis K.
Mumby (2014:554). I den medierade kommunikationen vid förskolorna pågår ett ständigt (organisatoriskt) identitetsarbete. I kommunikationsmaterialet fixeras personalens självuppfattning och förväntningar på föräldrarna tillfälligt, och blir därför synliga och möjliga att studera och problematisera (jfr
Kress 2010, Bartholdsson 2007, Höllerer et al 2013, Meyer et al 2013, Leijon
och Lindstrand 2012).
I detta sjunde kapitel beskriver och analyserar jag det kommunikationsmaterial som personalen producerar och distribuerar till föräldragrupperna.
Jag betraktar förskolornas medierade kommunikation som en del i personalens teamframträdanden (Goffman 2004:59, 95, 210) inför föräldrarna, det vill
säga som intima samarbeten som flera individer ägnar sig åt för att upprätta
en definition av situationen som gynnar deras intressen.
Texternas innehåll står i fokus, närmare bestämt hur förskolan upprättas
som organisation, vilka subjektspositioner personalen respektive föräldrarna
tilldelas och hur dessa kan förstås i termer av över- och underordning. Kapitlet belyser också utifrån ett multimodalt angreppssätt (Kress 2010) hur språk
och visuella uttrycksformer, som är framträdande i förskolornas kommunikationsmiljöer, kommer till användning och bidrar till att forma bilden av för151
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skolan. Även om skriven text är den mest utvecklade uttrycksformen utgör
visuell kommunikation en allt större del av vår kommunikation (Björkvall
2009:14, Kress 2010:6). Allt från husets arkitektur och de kläder som personalen bär på arbetet, till färger, teckensnitt och eventuella logotyper, bidrar till
omgivningens föreställningar om en organisation och dess medlemmar (Höllerer et al 2013:494, Meyer et al 2013:490, 494f, 520).

Hallar, häften och lappar
Jag har tidigare i avhandlingen beskrivit hallarnas framträdande roll i kommunikationsmiljöerna, dels som transithallar mellan barnets två sociala rum
(hemmet och förskolan), dels som exponeringsytor för information och normer riktade till föräldrarna (Markström 2007). Bland barnskor, krokar och
regnkläder i förskolornas hallar sitter i fyra av de fem förskolorna olika typer
av information som personalen bedömer att föräldrarna bör ha kännedom
om. Informationen finns på anslagstavlor, på torkskåp och på dörrar i föräldrarnas blickfång.
Meilinks (2004:32f ) inventeringar av texter i en förskolehall visade att texterna i första hand syftade till att informera om och dokumentera verksamheten, skildra det pedagogiska arbetet och reglera den dagliga verksamheten.
Karlsson (2012) noterar att placeringen av denna typ av texter i förskolornas
hallar signalerar en hög förväntad samverkansgrad med hemmen, vilket framträder tydligt i kontrast till det ålderdomshem som ingick i Karlssons studie, där motsvarande dokument fanns placerade i skåp och lådor (Karlsson
2012:73). Markström (2007) har i sin tur beskrivit hallarna som distributionsplatser för information om hur förskolan ska uppfattas och vilka positioner
föräldrarna förväntas ta i relation till förskolan.
Vid de fyra hallarna som i föreliggande studie användes som exponeringsutrymmen för information riktad till föräldrarna, har jag identifierat tre huvudsakliga kategorier av information: Praktisk information (som tider, aktuella anslag, påminnelser), Socialkompensatorisk information (som råd och stöd i
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föräldrarollen) och Professionell/Pedagogisk information (som läroplaner, olika
typer av verksamhetsplaner, pedagogiska dokumentationer).
Föräldern som partner i det praktiska
Tillfälliga lappar är vanligt förekommande på förskolornas anslagstavlor, torkskåp och dörrar. Lapparna, som ibland är handskrivna och ibland datorskrivna, innehåller information, påminnelser och uppmaningar som föräldrarna
förväntas relatera till genom att meddela något, ta med sig något eller medverka i något sammanhang (som exempelvis en städdag). I samband med empiriinsamlingarna förekom lappar med datum för föräldramöten, kommande planeringsdagar, anvisningar för tillfällig parkering, scheman att lämna in,

Figur 2: Illustration föreställande anslagstavla i Fejarens hall.
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enkäter att fylla i, blöjor att fylla på och uppmaningar om att anpassa kläder
efter förändrade väderförhållanden. Denna typ av information är förskolepersonalens sätt att på ett grundläggande, materiellt och tidsmässigt plan synkronisera förskolan och hemmens sociala rum och försäkra sig om att barnen kan
delta i verksamheten.
Inför att personalen vid Krabaten skulle hålla förskolan stängd för planering, hade personalen klippt papper i form av kvadrater, vridit dem 45 grader
och med lila tuschpenna format påminnelser om att förskolan kommer att
hålla stängt vid ett specifik datum. Lapparna hade placerats på samtliga dörrar
som föräldrarna behövde passera för att komma in på avdelningen och hämta sina barn. Av samtalen med personalen vid Krabaten framgick att lapparna ifråga var ett av flera sätt att förmå föräldrarna att meddela sina behov av
barnomsorg. En förskollärare (4) vid Krabaten berättar att de även har informerat via månadsbrevet, men eftersom föräldrarna i mycket varierad utsträckning tar del av breven behöver personalen ”sätta upp [lappar] på flera ställen.
Ibland har vi satt upp lappar en och en på barnens hyllor och föräldrarna bara
lyfter på lappen och tar barnens kläder och går. Vad gör man?”.
De tre handskrivna lapparna är exempel på hur medarbetarna, som en del i
sina vidare försök att styra föräldrarna mot en viss typ av beteenden, använder
de kommunikationsverktyg som finns till hands i förskolemiljön (ritpapper
och tuschpennor) och anpassar de multimodala uttrycken (vrida lappen, välja en lila penna och placera lappen i tre led) för att försöka fånga föräldrarnas
uppmärksamhet. Figur 3 ger ett annat exempel på hur förskolepersonalen vid
Fejaren med kreativa metoder försöker fånga föräldrarnas uppmärksamhet.
Kläder som söker sina ägare samlas vanligtvis i korgar märkta exempelvis
”Kvarglömda kläder” i förskolornas hallar. Vid Fejaren har personalen emellertid hängt kläderna på en tvättlina tvärs över kapprummen, tillsammans
med ett anslag i signalrött som har fästs med klädnypor. Linan med kläderna
fungerar som en uppmaning till föräldrarna att inventera och överväga om
några av plaggen tillhör dem, men gör samtidigt föräldrarna uppmärksamma
på behovet av att uppdatera barnens vintergarderober. Linan är rent praktiskt
obekväm eftersom föräldrarna, för att få tillträde till lokalen, bokstavligen be154
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höver ducka under personalens uppmaning. Dragningen av linan genom hallen indikerar en viss frustration, som förmår personalen att materialisera sina
anspråk och konfrontera föräldrarna med deras obenägenhet att tillmötesgå
förskolans krav.
Med hänvisning till det ostadiga vädret uppmanas föräldrar att se över
sina barns ute- och extrakläder. Uppmaningen om att ”fråga oss fröknar” vid
osäkerhet, indikerar att personalen har tidigare erfarenheter av att de ytterkläder som barnen förses med inte nödvändigtvis är de kläder som personalen
anser att barnen behöver. Det tolkningsföreträde som personalen gör anspråk
på, kan betraktas som ett sätt att förmedla auktoritet (jfr Machin och Meyr
2012:42) och etablera en expertroll, utifrån sin erfarenhet och kännedom barnens specifika behov i förskolan.
Som har beskrivits i tidigare kapitel är behovet av att förmedla denna typ
av detaljer som mest framträdande vid Krabaten och Fejaren, vars föräldra

Figur 3: Illustration föreställande anslag i förskolan Fejarens hall.
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grupper i högre utsträckning är födda i andra länder än Sverige och därför
saknar omfattande erfarenheter av svenska väderförhållanden och förskolans
klädnormer. Behovet av att upprepat påminna föräldrar uppstår i utrymmet
mellan föräldrarnas agerande och de förväntningar som vid just den förskolan kommer med rollen som förskoleförälder. Den praktiska informationen
är på så vis en del i personalens försök att forma föräldrar till förskoleföräldrar, en process som Markström och Simonsson (2017) har visat inleds redan i
samband med att barnet skolas in. Den förälder som inte tillmötesgår perso
nalens uppmaningar utsätter barnet för risken att frysa – men misslyckas samtidigt med att uppfylla vad som definieras som de lägsta kraven på ett gott föräldraskap.
De vanligt förekommande, laminerade lapparna i förskolornas hallar, är
ett annat exempel på hur praktiska frågor samordnas i förskolornas kommunikationsmiljöer. Den typ av laminerade lappar i storlek av en post-it-lapp
som återges i Figur 4 förekommer i en variation av utföranden vid flera förskolor. Lapparna parkeras vanligtvis någonstans i hallen för att med häftmassa
fästas på barnens hyllor. Bilder eller illustrationer och text anger vilka kläder
eller blöjor föräldern inom en snar framtid förväntas förse barnet/förskolan
med. Att personalen i flera fall har valt att kommunicera med bilder kan sannolikt förstås som ett sätt att lätta upp kommunikationen, att fånga föräldrar-

Figur 4: Illustration föreställande tre exempel på laminerade lappar hämtade från förskolor i studien.
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nas uppmärksamhet och att nå föräldrar med begränsade kunskaper i svenska. Det är också ett sätt att inviga barnen som potentiella deltagare i de ansvar
och rutiner som hör förskolan till. För personalen fungerar lapparna som en
typ av minnesanteckningar, som gör det möjligt att lämna meddelanden till
föräldrarna i den stund som behovet upptäcks.
Listor över barnens sovtider och blöjbyten är andra exempel på hur personalen genom skrift avlastar minnet och de muntliga samtalen. En förskollärare (6) vid Kompisen beskriver blöjlistan som ett sätt att hålla det muntliga samtalet fritt från ”…äta-bajsa-sova. Sånt som vi egentligen inte skulle vilja
prata om på dagarna.” Genom att upprätta och hänvisa till listorna fredar personalen vid Kompisen de korta dagliga mötena och styr dem mot vad de beskriver som sin ”egentliga uppgift”: barnens upplevelser och det pedagogiska
innehållet. Det ingår således i förskollärarens strategi för professionalisering
att lyfta fram det pedagogiska arbetet och placera omsorgsuppdraget i bakgrunden (jfr Löfdahl och Folke-Fichtelius 2015).
De laminerade lapparna ingår i personalens praktiker för att påminna föräldrarna om deras mest grundläggande ansvar gentemot förskolan, nämligen
att förse barnen med den utrustning som är nödvändig för barnets vistelse i
förskolan. Genom att formge och laminera lapparna har de gjorts till permanenta inslag i förskolornas hallar, och blir på så vis materiella uttryck för hur
långtgående personalen upplever sitt ansvar att informera föräldrarna och försäkra sig om att föräldrarna tillmötesgår förskolans krav.
Personalen uttrycker under intervjuerna att kommunikationen om praktiska frågor förknippas med en upplevelse av att stiga in i föräldrarnas ansvarsområden. Samtidigt som de laminerade lapparna löser ett problem i
verksamheten, blir lösningen i sin permanenta form exempel på hur förskolepersonalen övertar vad de anser borde vara föräldrarnas ansvar. En paradox
som uppstår är att de på så vis oavsiktligt minskar föräldrarnas incitamentet
att själva hålla uppsikt över barnens blöj- och klädbestånd.
Hallinformationen om de praktiska frågorna, som att ta med lekhjälmar,
att luskamma barnen eller att notera kommande planeringsdagar, fungerar
som ett sätt att knyta samman barnets två sociala rum, i förskolan och i hem157
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met. Men informationen ingår samtidigt i en praktik för att ge föräldrarna förståelse för vad förskolan förväntar sig av dem som förskoleföräldrar.
När förväntningarna på föräldrarna framförs, intar personalen expertroller
vad gäller barnens behov i förskolan. Samtidigt ställs ofrånkomligen vissa ideal upp, som föräldrar i mindre eller större utsträckning lever upp till, och som
personalen i olika grad behöver påminna om beroende på vilka föräldragrupper som dominerar i förskolans bostadsområde. I informationen rörande de
praktiska frågorna intar personalen stundom ett disciplinerande eller fostrande förhållningssätt till föräldrarna, något Markström har beskrivit i termer av
pedagogisering av föräldrarna (Markström 2007; 2013).
Förskolan som föräldrastöd
Vad Markström (2007; 2013) beskriver som pedagogisering av föräldrarna, syftar på hur förskoleföräldrar ”[såväl] i den tidiga välfärdsstaten som idag [ansetts] i behov av att ’lära sig’ att vara eller agera på rätt sätt i förhållande till
sina barn. Att stödja och utbilda föräldrar är och har varit ett socialt projekt i
den svenska välfärdsmodellen.” (Markström 2013:213). Denna typ av förhållningssätt till föräldrarna kommer bland annat till uttryck i Filurens hall, där
en tidningsartikel på anslagstavlan innehåller en intervju med en barnpsykolog angående hur föräldrar i vardagen kan hantera trotsiga barn. Genom
placeringen i hallen blir det möjligt för föräldrarna att utifrån expertens tips
handskas med svåra situationer som de kan behöva stöd i, samtidigt som personalen endast förmedlar råden till föräldrarna. Motsvarande förhållningssätt
till föräldrar aktualiseras på Krabatens anslagstavla, där en folder med information om ett kommunalt projekt har placerats, vars syfte är att genom föreläsningar och workshops stärka föräldrarna i deras föräldraskap. Projektet riktar sig till samtliga föräldrar inom kommunen, men endast vid Krabaten, vars
bostadsområde präglas av större sociala problematiker än de övrigas, lyfts foldern fram i de lokaler där föräldrarna rör sig. Ytterligare ett exempel finns i
förskolan Kandidatens hall, där föräldrarna inom ramarna för ett samarbete
med biblioteket uppmuntras att låna hem barnböcker via förskolan.
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Som Figur 5 visar står barnböcker uppställda längs Kandidatens hallvägg,
under regnbågsfärgade WordArt-bokstäver som i ett lättsamt och glatt utförande formar orden ”För hemlån”. Till vänster om skylten sitter en grön lista
där föräldrarna förväntas registrera sina lån och till höger en laminerad lapp
som anger projektets syfte:
Syftet med Bokpåsen är:
För att utveckla och locka till läsning i förskola och hemmet är
Bokpåsen en långsiktig strategi där vi fördjupar samarbetet mellan
biblioteket och förskolan. Genom att förskolan och biblioteket utvecklar sitt samarbete så tar vi tillvara på de resurser och goda förutsättningar som redan finns.
Att föra [sic!] barnlitteraturen lätt tillgänglig för barnens föräldrar
genom att finnas till utlån när barnen lämnas och hämtas på förskolan.

Figur 5: Illustration föreställande förskolan Kandidatens hall.

159

eckeskog · kommunikation i förskolan
Att högläsning för barnen ska öka i hemmen
Att väcka lusten till läsning hos barnen och deras föräldrar
Att låta barn blir delaktiga i bokurval, berättande och eget skapande
Idealen som formas i texten är en pedagogiskt medveten förälder som läser
med och för sina barn. Avsändaren av texten kan antas vara förskolan och biblioteket tillsammans, som båda inkluderas i det vi som upprättas. Lappen är
placerad i hallen och föräldrarna kan därför antas vara projektets och lappens
målgrupp. Men till skillnad från i veckobreven tilltalas föräldrarna inte som
du eller ni, utan i tredje person: ”Att föra [sic!] barnlitteraturen lätt tillgänglig för barnens föräldrar”. Föräldrarna blir en grupp som det talas om, snarare
än med, och görs på så vis till föremål för kommunens socialkompensatoriska
interventioner, det vill säga som medborgare vars föräldraskap behöver stärkas. Tilltalet, tillsammans med den formella tonen som sätts av punktformen
och orden långsiktig strategi, fördjupning och tillgänglighet, bidrar till att upprätta en distans mellan avsändarna och mottagarna. Syftesformuleringen ger
ett sammantaget intryck av att vara saxad ur en intern projektbeskrivning och
formulerad för en annan målgrupp än barnens föräldrar.
Den höga förväntade samverkansgraden mellan förskola och hem innebär
inte enbart att föräldrar får ökad insyn och inflytande över förskolan, utan
också att den ”den offentliga maktens ambitioner” sträcker sig in mot hemmet genom vad Markström (1009; 2013) beskriver som ett ”kommunikativt
förhandlade”, som innebär att normer ofrånkomligen överförs till föräldrarna (se även Tallberg Broman 2013). Medan informationen som rör praktiska
frågor i första hand syftar till att markera relationens villkor och gruppernas
ansvar gentemot varandra (jfr Markström 2009, Tallberg Broman 2013), kan
denna typ av stöttande eller socialkompensatoriska information snarare beskrivas som subtila interventioner i föräldrarnas föräldraskap (Bartholdsson
2007:28ff). Informationens avsändare är kommunen, biblioteket eller psykologens, medan förskolan agerar budbärare. Gränsöverskridningarna från förskolepersonalens sida sker på så vis endast indirekt.
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Förskolan som professionell och pedagogisk institution
Texter som placeras i organisationers publika utrymmen är många gånger
mer beständiga än andra och tillskrivs en stor betydelse inom organisationen
(Karlsson 2012:119f, 130). En vanlig typ av texter i förskolornas hallar är dokument som påminner om förskolans samhällsuppdrag, om förskolan som myndighet och tillika pedagogisk institution. Exempel på denna typ av dokument
är läroplanen, värdegrundsdokument, verksamhetsplaner, regler och förhållningssätt, redovisningar av kvalitetssäkrande enkäter, förskolans sjukdomspolicy och scheman.
Läroplanens givna position i förskolornas hallar kan förstås som en symbol för förskolan som pedagogisk institution, situerad i ett större skolsystem
och omgärdad av lagar och policy som sätter ramarna för verksamheten. Samtidigt är placeringen i hallen ett sätt att rent praktiskt tillgängliggöra läroplanen för samtliga föräldrar, oavsett deras förmåga att själva uppsöka den. Detta
bidrar till bilden av förskolan som en inkluderande miljö i vilken föräldrarna
kan eller rent av förväntas vara delaktiga. Redovisningar av föräldraenkäter är
andra dokument som ges framträdande positioner i förskolornas hallar. Redovisningarna kan förstås som uttryck för det mått av transparens som förväntas av en offentlig verksamhet, samtidigt som de antyder en självreflexiv personalgrupp som är lyhörd inför föräldragruppernas synpunkter. Det är ibland
av större betydelse att denna typ av dokument är synliga och tillgängliga i det
offentliga rummet, än att de faktiskt blir lästa (Karlsson 2012:119f, 130).
Jag beskrev i kapitel sex att det i personalens mening ingår i det goda föräldraskapet att visa ett visst mått av intresse för förskolan. Placeringen av de
institutionella dokumenten i hallarna förmedlar på motsvarande sätt ett ideal om att föräldrar, som en del av ett aktivt förskoleföräldraskap, förväntas ha
intresse för, och viss kännedom om, förskolans läroplan och annan aktuell
policy. Dessa förväntningarna kommer även till uttryck när förskolepersonalen i skrift refererar till nuvarande läroplanen som ”Lpfö 98/10”. Antagandet
om att förkortningen är allmängods och något som föräldrarna förväntas ha
kännedom om, kan förstås som strategier för att legitimera förskolan som en
självklart pedagogisk miljö (jfr Aggerholm Thomsen 2016:202).
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Dokumentation av verksamheten förekommer i förskolornas hallar, vissa gånger i form av handgjorda kollage på papper, andra gånger i blädderbara berättelser på väggen eller som bildspel i ett digitalt fotoalbum. Denna
typ av dokumentationer synliggör vardagslivet i förskolan men också barnens kompetenser så som personalen tolkar dem (Liljestrand och Hammarberg 2017:40, 51). På så vis är dokumentationerna inte bara uppvisningar av
verksamheten, utan också uppvisning av personalen som kompetenta uttolkare av barnens upplevelser. I förskolorna förekommer även illustrationer över
det pedagogiska året i förskolan, det vill säga över perioder och händelser som
ryms inom ett år vid förskolan, vilket är ett annat sätt att synliggöra förskolorna som strukturerade verksamheter med en bakomliggande årsplanering.
Ytterligare sådana exempel är den typ av illustrationer av lekens innebörder
som återges i Figur 6. I illustrationen binder de identiska teckensnitten och
den något större teckenstorleken samman i rubriken Har bara lekt idag? med

Figur 6: Bearbetad illustration av lekens innebörder, hämtad från anslagstavla i Filurens hall.
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ordet Leken. På så vis gynnas en tolkning av de många orden som aspekter eller innebörder av leken. De pastellfärgade bubblorna överlappar varandra och
antyder att de olika aktiviteterna, förmågorna, känslorna och upplevelserna
pågår simultant och parallellt i leken. En googling av frasen ”bara lekt idag”
genererar ett stort antal varianter av illustrationen i Figur 6, vilket indikerar
att olika utförandet av illustrationen förekommer runt om i landet.
I illustrationen i Figur 7 har samma påstående placerats i blommans centrum, och förmågorna och fenomenen i blombladen framstår som organiskt
sprungna ur leken. Möjligtvis kan blomman förstås som en metafor för det
växande barnet, där leken fungerar som näring i barnets utveckling till en social och lärande person.

Figur 7: Bearbetad illustration av lekens innebörder,
som förekommer i olika sammanhang på internet.
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I förskolans uppdrag och värdegrund, som formuleras i läroplanen (Skolverket 2010), ägnas leken särskilt fokus med betoning på dess betydelser för
barnets lärande, möjligheter att bearbeta känslor och att utveckla betydelsefulla förmågor. Jag förstår de två illustrationerna som visuella bearbetningar
av läroplanens lekbeskrivningar, som förenklar, lättar upp och tillgängliggör
läroplanens innehåll för föräldrarna i en estetik som har lånats från barnen.
Att personalen väljer att rikta denna information till föräldrarna på en publik plats i kapprummet, antyder en upplevelse av att föräldrar har en begränsad förståelse för lekens alla innebörder. Föräldrarna ska inte missta leken för
förströelse, utan förstå den på samma sätt som personalen, det vill säga som
en komplex aktivitet som rymmer en variation av meningsfulla processer och
förmågor som förskolan ger barnen möjlighet att utveckla. Illustrationernas
placering i hallarna är försök att förhandla vad personalen i intervjuerna beskriver som omgivningens ”felaktiga” eller ”otillräckliga” förståelse för förskolans verksamhet, för att i förlängningen höja förskolans status. Att definiera
leken, menar jag, ingår i personalens mer övergripande förhandlande om förskolans identitet och arbetets innebörder.

Vecko- och månadsbrev
Med undantag för Filuren förekommer vecko- eller månadsbrev i samtliga
förskolors kommunikationspraktiker, i form av brev som sammanställs och
distribueras till föräldrarna via e-post. Breven sträcker sig från ett halvt till åtta
A4-sidor och skiftar i sin form mellan korta uppdateringar i punktform och
utförliga, illustrerade pedagogiska berättelser om veckan som passerat i barnens förskolevardag.
Breven inleds med samma typ av vardagliga hälsningsfraser riktade till föräldrar som grupp, likt Hej föräldrar!. I många fall följer kommentarer om årstider och väder eller familjära fraser om att tiden springer iväg. Brevens anslag
har på så vis likheter med mer privat, vänskaplig och förtroendefull brevkorrespondens. Därefter följer brevet i löptext, som avrundas med en hälsningsfras och vanligtvis också medarbetarnas namn.
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Tre av förskolornas brev, Kandidaten, Fejaren och Krabatens, innehåller
uppdateringar om vad som har hänt sedan senast och/eller beskrivningar av
vad som kommer att hända den närmaste tiden. Dominerande teman i breven
är organisations- och personalfrågor av typen Husvikarien avslutar sin tjänst,
men de omfattar också praktiska uppmaningar som Det är viktigt att ni märker era barns kläder eller Ta med glasburkar, liksom datum att lägga på minnet i stil med: Dags för föräldrafika!. Undantaget från detta format är Kompisens brev, som istället rymmer omfångsrika pedagogiskt inriktade berättelser
om barnens upplevelser under den gångna veckan. I de övriga breven nämns
verksamheternas pedagogiska innehåll betydligt mer kortfattat och summariskt av slaget Under april månad kommer vi att plantera växter med barnen,
som de kommer att få ta med sig hem senare.
Dessa två innehållsliga teman, det praktiska och det pedagogiska, känns
igen från förskolans hallar som stod i fokus för föregående avsnitt. Vid tre av
förskolorna överlappar och förstärker breven och hallarnas användningsområden på detta vis varandra. Jag kommer i de närmaste avsnitten att redogöra för
vad som karaktäriserar förskolornas sätt att i breven skriva om verksamhetens
praktiska respektive pedagogiska innehåll, och vilka roller och ideal som upprättas för personalen respektive föräldrarna utifrån respektive tema.
Det praktiska: Organisationen, påminnelserna och tillsägelserna
Praktiska och organisatoriska frågor upptar en stor del av Kandidatens, Fejaren och Krabatens vecko- och månadsbrev. Innehåll som återkommer i breven
rör personalförändringar, ombyggnationer, tider och datum som föräldrarna
förväntas notera, förestående sammankomster, påminnelser om att boka utvecklingssamtal och uppmaningar om att ta med olika typer av kläder eller
att respektera sjukdomsregler. I breven återkommer med andra ord den typ av
påminnelser om praktiska frågor som tidigare noterades i förskolornas hallar.
Upplevelsen av att upprepat behöva påminna föräldrar är gemensam för
personalen vid samtliga förskolor, men som mest framträdande vid Krabaten
och Fejaren. Krabaten och Fejarens brev innehåller också en större andel uppmaningar riktade till föräldrar, än de övriga breven. Ett första exempel är ett
utdrag hämtat från förskolan Krabaten.
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Hej föräldrar!
Till de nya barnen/föräldrarna vill vi börja med att säga att ni är välkomna till [avdelning] och Krabatens förskola.
För personalen och matbeställningens skull är det viktigt att ni lämnar
tider över hur ert barn ska vara på förskolan.
På [avdelning] dörr ut mot hallen har [avdelning] pedagoger lämnat ett
önskemål över vad som bör finnas tillhand [sic!] för era barn i klädväg.
Läs detta och komplettera om det behövs för ert barns skull.
Inför detta läsår har personalen på huset tagit beslutet att inte ha något
föräldramöte då vi upplevde att det var dålig närvaro under detta möte.
I och med att föräldrafikat brukar ha bättre uppslutning kan nödvändig information meddelas där samt via månads e-mail.
[---]
(Krabatens brev)

Brevet, som är ställt i punktform och i sin helhet sträcker sig över två A4-sidor, är ett av flera utföranden som Krabatens brev kommer i. Liksom i beskrivningen av Kandidatens bokprojekt tidigare i kapitlet upprättas en distans
mellan avsändaren och mottagaren, främst genom textens formella, uppmanande ton, de korthuggna meningarna och avsaknaden av lindrande adjektiv.
Distansen bidrar i det närmaste till en auktoritär talarposition, utifrån vilken
avsändaren växelvis informerar om personalens beslut och växelvis uppmanar
föräldrarna att möta förskolans och barnens behov i verksamhet. Avsändarna tillrättavisar också föräldragruppen som kollektiv. Föräldrarnas uteblivna
uppslutning i samband med ett föräldramöte skrivs fram som föremål för diskussion i personalgruppen och får till följd att föräldramötet ställs in på obestämd tid. Det ideal som föräldrarna avviker ifrån, är en förälder som intresserar och engagerar sig – inte enbart i det egna barnet, utan i förskolan generellt.
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Vidare uppges pedagogerna ha lämnat ett önskemål om vad föräldrarna ”bör” förse förskolan med, vilket lämnar ett visst (om än litet) handlingsutrymme för föräldrarna. Detta handlingsutrymme kringskärs emellertid i
meningen ”Läs och komplettera för era barns skull”. Detta bland förskolorna återkommande sätt att skriva fram barnens behov som ett sätt att motivera föräldrarna att bemöta förskolans krav, tyder på tidigare erfarenheter av
att behöva argumentera för barnens behov i verksamheten. När uppgiften att
förse barnet med lämpliga kläder formuleras utifrån barnens bästa och som
en del i ett gott föräldraskap, görs föräldrarnas benägenhet att tillmötesgå förskolans krav till ett moraliskt ansvar (jfr Ljungberg 2013, Harju 2013). Liksom
i Jakob Svenssons (2007:196f ) studie av medborgarråd, blir den gemensamma omsorgen om barnens bästa en resurs som personalen på ett strategiskt vis
använder för att föra fram sina önskemål, utan att synliggöra det faktum att
de uteblivna kläderna även är ett problem för personalen.
I ett annat brev från samma förskola, det vill säga Krabaten, är uppmaningarna snarlika, men formen och tonen en annan:
Krabatens måndagsbrev [månad, år]
Nu har vi en ljus och härlig tid framför oss. Men när solen skiner så skönt innebär det också att snön och isen smälter på gården och bildar roliga vattenpölar för barnen att
leka i. Se till att barnen har gott om ombyteskläder och
så låter vi torkskåpen gå varma efter vi varit ute. Det är
även viktigt att barnen har fodrade gummistövlar och galonbyxor som går att ha över overaller, alternativt galonoverall eller fodrade galonbyxor.

(Krabatens brev)
Praktiska frågor står i fokus också för detta brev och även här riktar personalen uppmaningar till föräldrarna. Men där avsändarna i det förra brevet distanserar sig från föräldrarna, upprättar avsändaren i detta brev snarare en närhet till föräldrarna med hjälp av lingvistiska och visuella uttrycksformer.
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Avsändarens förhållningssätt till läsaren skiftar genom brevet. Formuleringen ”Se till att barnen har gott om ombyteskläder och så låter vi torkskåpen
gå varma efter att vi varit ute” antyder ett delat ansvar personal och föräldrar
emellan: Om ni uppfyller ert ansvar ska vi uppfylla vårt. Här formuleras omsorgen om barnet i termer av ett partnerskap (jfr Erikson 2004, Markström
2013). När avsändaren i nästa mening beskriver de specifika egenskaperna hos
de kläder som föräldrarna förväntas förse barnen med, positionerar sig skribenten istället som en form av expert, det vill säga någon med kännedom om
och mandat att ange vad som utgör ”rätt” kläder för barnet i förskolan.
Denna expertroll gällande barnens praktiska behov känns igen från tidigare brev men också från flera av förskolornas hallar. I detta exempel finns emellertid en avsevärd skillnad i tonalitet. Behovet av säsongsrätta kläder formuleras i relation till en konkret, positiv berättelse; det varma och soliga vädret ger
upphov till roliga vattenpölar för lek. Vattenleken kräver särskild utrustning
och det är föräldrarnas som genom att införskaffa den utrustningen möjliggör
leken (”Så se till att…”). Genom den korta beskrivningen visar personalen
att kläderna är en förutsättning för barnens positiva upplevelser i förskolan.
Personalen som har sammanställt de två olika breven arbetar vid samma förskola, och i båda fallen framträder de som experter på barnen i förskolan. Men medan avsändarna i det första brevet intar ett fostrande eller disciplinerande förhållningssätt till föräldrarna, signalerar det senare exemplet ett
partnerskap centrerat kring barnet inklusive en mer jämlik relation till föräldrarna. Adjektiv som ”härlig”, ”varm” och ”rolig” bidrar till den positiva inramningen, liksom det mjuka teckensnittet Comic Sans och den lättsamma illustrationen föreställande en sol.
De framträdande skillnaderna breven emellan kan förstås utifrån vad Annica Löfdahl (2014a; 2014b) kallar strategier för närhet och distans, som hon
spårar i texter som förskolor riktar till föräldrar. Löfdahl menar att personalen växlar mellan att å ena sidan vara mjuka och snälla i tonen, som ett sätt
att etablera en vänskaplig och förtrolig relation, och att å andra sidan förhålla
sig distanserat och sakligt när de upprättar sig själva som ”de med professionell kunskap om förskolan” (Löfdahl 2014a:108). Ett allt för distanserat för168
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hållningssätt till föräldrarna är förknippat med risker att förlora dem till andra förskolor med större möjligheter till inflytande, medan ett allt för nära
förhållningssätt innebär en risk att föräldrarnas önskemål (snarare än personalens kompetens) blir riktgivande för arbetet (Löfdahl 2014a:108). Som jag
har indikerat, och återkommer till senare i kapitlet, utövas denna balansakt i
förskolornas kommunikation med hjälp av en variation av multimodala uttrycksformer.
Påminnelser, uttryckt med personalens egna ord som ”tjat”, är något som
personalen uppger att de motvilligt men av nödvändighet ägnar sig åt. Detta återspeglas delvis i breven. Förskolan Fejaren inleder ett av sina veckobrev
med att informera om utvecklingssamtalen och att erbjuda vidare möjligheter
till kontakt vid frågor. Dessa inledande stycken präglas av en ledig ton, men
som i nästa stycke blir mer formell:
Sen måste vi påminna er föräldrar om att märka era barns kläder och
skor. Det är svårt för oss pedagoger att hålla reda på allas kläder då det

[sic!] ej är märkta och även föräldrar tar fel.
Hoppas ni får en fin och solig helg!

(Fejarens veckobrev)
Tillrättavisningen framförs med ett visst eftertryck, markerat av den formella, mer uppfordrande tonen, men också genom att avsändaren upprättar en
professionell subjektsposition för sig själv som en del av gruppen vi pedagoger (att jämföra med mer allmänna personal eller fröknar, som används i andra
delar av förskolornas kommunikation). Samtidigt indikerar övergången ”Sen
måste vi…” att nästföljande avsnitt ska förstås som ett kort tillägg, en bisak,
som personalen motvilligt behöver framföra. På så vis fungerar övergången
som ett sätt att lindra kritiken och är ett uttryck för en ovilja att inta en disciplinerande position i relation till föräldrarna. Detta förhållningssätt återkommer vid Kompisen, vars förskolechef uttrycker att ”veckobrevet inte ska
vara kritiserande av föräldrarna, utan en berättelse om deras barns vecka”. Av
den anledningen har personalen vid Kompisen valt att helt utesluta praktiska frågor i breven. Av liknande anledningar förflyttar personalen vid Kandi169
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daten potentiellt obekväma frågor till förskolechefens spalt i breven, som ett
sätt att undvika slitage i den förtroendefulla relationen mellan personalen och
föräldrarna:
[Datum] är det föräldraråd. Hör av dig till dina representanter om
du har frågor.
Några föräldrar har framfört irritation över svårigheter att parkera
när man lämnar och/eller hämtar sina barn på Kandidaten. Som vi
tidigare informerat om så har vi, tyvärr, ingen besöksparkering under tiden byggarbetet pågår. Vi är medvetna om att det är besvärligt men inget som vi kan göra något åt. Personalparkeringen är
endast för de i personalen som hyr plats, men under sen eftermiddag när man kan förvänta sig att personal har gått hem går den bra
att nyttja även för andra. På morgonen däremot måste personalen
ha tillgång till sina platser för att komma i tid till arbetet med era
barn. Som tidigare uppmanar vi alla att i första hand ta sig till förskolan/skola på annat sätt än med bil.
TREVLIG HELG!

(Kandidatens veckobrev)

I brevet kritiserar förskolechefen på ett indirekt vis föräldrarna för att parkera på de platser som personalen behöver tillgång till för att ”komma i tid till
arbetet med era barn”. Här, liksom i tidigare exempel från Krabatens brev,
framträder omsorgen om barnet som en återkommande resurs för att motivera och mjuka upp kraven eller kritiken som riktas mot föräldrar och den frustration som det rimligen innebär för medarbetarna att sakna tillgång till sina
parkeringsplatser.
Kandidaten är en förskola som samverkar med förhållandevis engagerade
föräldrar som är intresserade och ställer krav på förskolan. Bland de fyra förskolornas olika brev utmärker sig Kandidatens genom att lyfta upp frågor på
agendan som har initierats av föräldrarna (”några föräldrar har framfört irritation”). Kandidaten är också den enda förskola som har kontaktuppgifter till
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föräldrarådsrepresentanter som ett stående inslag i breven. På så vis signalerar
förskolan att personalen välkomnar och lyssnar in föräldrarnas synpunkter.
Sammanfattningsvis används majoriteten av breven vid förskolorna för att
kommunicera med föräldrarna om samma typ av praktiska frågor som adresseras i förskolornas kapprum. På ett snarlikt vis framträder informationen
som sätt att försöka överföra en förståelse för vad förskolan förväntar sig av
dem som förskoleföräldrar. Personalen skiftar i breven mellan en distanserad,
auktoritär position som expert på barnens behov i förskolan och med mandat
att ställa krav på föräldrar, och rollen som en vänskaplig partner som är intresserad av och välkomnar föräldrarnas synpunkter i verksamheten.
Det pedagogiska: Situationer, tolkningar och läroplanen
Ett annat tema i breven är beskrivningar av verksamheternas pedagogiska
innehåll. Dessa ämnen berörs vanligtvis förhållandevis kortfattat, som i dessa
exempel:
I torsdags hade vi temastart på vårt nya tema ”skog”. Vi fick ta del
av en teater som handlade om älgen Egon. Barnen fick svara på frågor om hur de trodde att älgen levde.
(Kandidatens veckobrev)
Nu i veckan har vi haft uppstart på språk och skapande. På skapandet har vi börjat med temat matematik. Så nu räknas det och arbetas med cirklar, trianglar och kvadrater här på eftermiddagarna.
(Fejarens veckobrev)
Denna typ av korta avrapporteringar tycks syfta till att hålla föräldrarna informerade, men de inviger samtidigt inte föräldrarna i verksamhetens bakomliggande planer och processer. Möjligtvis beror de kortfattade beskrivningarna på att personalen är medveten om föräldrarnas stressnivåer och är måna
om att behålla föräldrarnas uppmärksamhet. Undantaget är som sagt Kompi171
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sens brev, i vilka personalen har uteslutit praktiska frågor för att istället fokusera på omfattande och utförliga beskrivningar av den planerade pedagogiska
verksamheten. Kompisen är även den förskola vars personal i högst grad uppger sig sträva efter att synliggöra en professionell förskola (se kapitel sex). Detta professionaliseringsarbete går även att spåra i breven.
De omfattande berättelserna inom vilka exemplet i Figur 8 ingår är engagerade och målande och introducerar en rad olika aktiviteter som barnen har
upplevt. Kompisens brev fyller på så vis en betydligt viktigare funktion än de
övrigas vecko- och månadsbrev vad gäller att delaktiggöra föräldrarna i förskolans innehåll.
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De fyra fotografierna föreställer ett litet barn i förkläde som målar och
bildtexten beskriver lärandesituationer i termer av mångfald. I kombination
med läroplanscitatet i bildens underkant uppmuntras en tolkning av aktiviteten som en matematisk lärandesituation. Avsändaren framstår som säker i
sina beskrivningar och förmedlar en auktoritet i sin position som uttolkare av
situationen.
Som framgick i kapitel sex betraktar personalen läroplanen som en resurs
i arbetet med att synliggöra verksamhetens bakomliggande tankar. Skolverket
tillskriver också huvudmannen uppgiften att informera föräldrarna om förskolans verksamhet, inklusive läroplanen, som en förutsättning för att föräldrarna ska kunna utöva sin lagstadgade rätt till inflytande över förskolans verksamhet (Skolverket 2013b:11, SFS 2010). Sättet som läroplanens strävandemål
i Figur 8 ”fästs” vid beskrivningar som dessa, är illustrativt för hur läroplanen
generellt förekommer i förskolornas medierade kommunikation. Om man
som läsare och oinvigd förälder stannar upp och på ett djupare plan analyserar
texten, är dock kopplingen mellan vad som skildras i bilden (ett barn och som
målar), vad som beskrivs i texten (att vi bevittnar en lärandesituation präglad
av mångfald respektive relaterad till matematik) och vad läroplanen ålägger
personalen att eftersträva, inte nödvändigtvis given. En viss diskrepans mellan vad olika uttryckssätt förmedlar kan visserligen förmå läsaren att engagera sig i texten (Engebretsen 2012). En allt för svag korrelation mellan vad läsaren ser på bilden och vad texten beskriver, exempelvis hur mångfald tar sig
uttryck i det aktuella exemplet, lämnar istället läsaren med ett tolkningsarbete som kan innebära att budskapet går föräldrarna förbi, och att förälderns
ökade förståelse uteblir. När läroplanscitaten inte tydligt knyts till innehållet
finns en risk att de istället för att engagera föräldrarna i de pedagogiska processerna, främst fyller en symbolisk funktion som kvalitetsstämpel för verksamhetens pedagogik och personalens förmågor. Med stöd i läroplanen upprättar personalen sig själva som kompetenta pedagoger med förmåga att se
och analysera barnens lek.
I ett annat av Kompisens veckobrev sker detta arbete mer explicit. Perso
nalen beskriver här sin gemensamma reflektionsprocess kring hur material
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kommer till bruk i verksamheten och hur de på ett lämpligt och tryggt sätt
underlättar barnens skapande:
Vi pedagoger reflekterade och samtalade mycket kring vad som
kunde vara/bli ett hinder för barnen, för att kunna vara fri i sitt
skapande. Det kom upp om halkrisk inne i vattenrummet, att vattenfärg inte tillförde den där extra effekten om man ville göra avtryck av sin hand exempelvis, att plasten inte var ett optimalt underlag för att sätta avtryck på. Att vår uppgift som pedagog är att
hitta nya utmaningar för barnen, men samtidigt vara följsam i deras lärandeprocess och att lyfta blicken och se vad barnen egentligen försöker säga till oss att de är intresserade av och nyfikna på
just nu. Så efter denna veckas gemensamma reflektion har vi nya
utmaningar som väntar era barn i veckan som kommer.
”Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera hur barns
förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med. Lpfö-98/10”
(Kompisens brev)
Liksom i det tidigare exemplet konstrueras en medveten och kompetent pedagog som är följsam i relation till barnens idéer och nyfikenhet, och som reflekterar över barnen och verksamheten. Detta förhållningssätt överensstämmer
med Reggio Emilias ideal om att barnens intressen ska fungera riktgivande
och att pedagoger ska finnas som stöd i barnens upptäckande (jfr Elfström
2013:15, 101). Beskrivningarna kan förstås som en berättelse om barnen, men
barnen och aktiviteterna blir samtidigt stoff i berättelsen om personalen som
kompetenta pedagoger.
Sammanfattningsvis får verksamheternas pedagogiska innehåll mycket
skiftande utrymme i breven. Fler av förskolorna beskriver verksamheten summariskt, medan Kompisen kommunicerar i form av utförliga redogörelser,
ofta med hjälp av fotografier, och därför i större utsträckning inviger föräldrarna i verksamheten. Samtidigt fungerar redogörelserna som ett sätt att legi
timera förskolan och personalens förmågor att tolka och utveckla barnen.
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Webbplatserna
Förskolors webbplatser har kommit att bli betydelsefulla plattformar för organisationers identitetsarbete (Meyer et al 2013:498) och för förskolors möjligheter att göra ett första intryck på sina målgrupper (Drew 2013:179).
Som framgick av kapitel fem är huvudmännen måna om att webbplatserna ger ett modernt och aktuellt intryck, även om personalen med hänsyn
till det höga söktrycket inte prioriterar arbetet med webbplatserna i vardagen.
Likväl beskriver personalen webbplatserna som förskolans skyltfönster, vilka
i första hand riktar sig till presumtiva föräldrar och i andra hand en intresserad allmänhet. På en konkurrensutsatt förskolemarknad kan webbplatserna
förstås som spelplatser för kampen om att bedriva den uppfattat bästa verksamheten och som bidrar till att etablera normer för hur en förskola ska vara,
se ut och vad den ska innehålla (Vallberg Roth 2011:165, Beringe et al 2008).
Webbplatserna: likheter och skillnader
De kommunala förskolornas webbplatser följer en för kommunen given gemensam mall som är satt i kommunens gröna profilfärg. Förskolorna väljer
själva ut ett fotografi och skriver en kort introducerande text som möter besökaren. Mallen för de kommunala webbplatserna ger ett lättsamt om än något
avskalat intryck, medan de fristående förskolornas webbplatser genom nyttjandet av pastellfärger och runda, grafiska former ger ett än ledigare och lekfullare, men samtidigt seriöst, intryck. Av intervjuerna framgår att de kommunala förskolorna är bundna till de undersidor som mallen tillåter, medan
de fristående förskolorna själva skapar undersidor inom sina webbplatser, vilket ger dem en större frihet i utformingen.
De undersidor som återfinns på samtliga webbplatser riktar sig i min förståelse främst till presumtiva föräldrar: Om oss innehåller beskrivningar av
verksamheternas läge och profil, Kontakt innehåller kontaktuppgifter till förskolan och dess olika avdelningar, och Ansökan ger föräldern möjlighet att
göra en ansökan till förskolan. Filuren är den enda förskolan som inte publicerar matsedeln på webbplatsen, medan de fristående förskolorna, Filuren och
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Fejaren, är de enda som presenterar personalen på en egen undersida. Kompisen länkar på webbplatsen till sin blogg, medan Fejarens blogg så att säga är
inbyggd i och synlig på själva webbplatsen.
Den följande tematiska genomgången av webbplatsernas innehåll och former, diskuterar jag vilka aspekter av verksamheterna som visas upp och hur
dessa framställningar kan förstås i relation till de kriterier som föräldrar utgår
från i valet av förskola (Skolverket 2012b:77).
De goda förskolorna
Geografiskt läge, antalet avdelningar och barngruppernas åldersindelning
är stående inslag i förskolornas självbeskrivningar. Likaså ägnas förskolornas
utemiljöer särskilt utrymme. En av förskolorna beskriver närheten till skogspartier och sjöar, det vill säga naturen, som ”en av våra främsta tillgångar”.
Förskolors geografiska läge och fysiska omgivningar är traditionella kvalitetsfaktorer i skolors profileringsarbete och något som föräldrar fäster vikt vid i
valet av förskola (Syme 1998:147f, Beringe at al 2008, Skolverket 2012b:77).
Förskolorna antyder på så vis ett aktivt uteliv vid förskolan, vilket kan ses som
en indikator på förskolans förutsättningar att erbjuda barnet en god och hälsosam uppväxtmiljö.
Fyra av förskolorna lyfter fram sina pedagogiska eller tematiska inriktningar på sina webbplatser, så som Reggio Emilia-pedagogik eller hållbarhetsarbete. I den mån föräldrar väljer förskolor utifrån andra kriterier än geografisk
närhet, är förskolans pedagogiska inriktning den främsta faktorn (Skolverket
2012a). Fristående förskolorna Filuren och Fejaren, liksom kommunala Kompisen och Kandidaten, ger alla utförliga beskrivningar av verksamheternas pedagogiska profil. För att kunna ge en mer utförlig bild av verksamheten hänvisar Kompisen till sin blogg och kringgår på så vis webbplatsens fasta mallar
för att ge mer aktuella, kontinuerliga inblickar i verksamheten.
Undantaget är förskolan Krabaten, vars verksamhetsbeskrivning är kort
och betydligt mer allmänt hållen än de övrigas:
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Vårt förhållningssätt ska utgå från styrdokumenten och vara levande och prägla allt i verksamheten. Vi arbetar medvetet med att vara
närvarande pedagoger.
(Krabatens webbplats)
De förhållningssätt till barnen som Krabaten beskriver är giltiga vid de flesta förskolor i Sverige. Den förhållandevis anonyma profilen förstärks av att
förskolan illustreras med en bild av ett mjukdjur, medan andra förskolor väljer bilder från exempelvis barnmuseum eller experiment. Tidsbrist är ett stort
problem vid Krabaten, vilket får till följd att denna typ av kommunikationsarbete prioriteras ned. Platsbristen inom kommunens förskolor innebär dock
att förskolorna inte aktivt behöver rekrytera föräldrar, och studier visar därtill
att resurssvaga föräldrar är minst benägna att välja förskola utifrån andra kriterier än geografisk närhet (Skolverket 2012a:16, 82). Löfdahl och Perez Prieto (2010) skriver att viljan att utmärka sig på en marknad också är som minst
i socialt utsatta områden, där personalen upplever att ingen ändå skulle ”köpa
deras verksamhet” (s 81f ). Möjligtvis kan Krabatens avvikelse från de övriga
förklaras utifrån föräldrarnas socioekonomiska sammanhang och det uteblivna intresse som personalen upplever från föräldrarnas sida.
En verksamhet befolkad av kompetenta personer
Barngruppens storlek och personaltätheten är två andra faktorer som lyfts
fram på de fristående förskolornas webbplatser och som föräldrar tar i beaktande i valet av förskola (Skolverket 2012b:77). Fejaren skriver att ”Verksamheten har hög personaltäthet, som högst 5-6 barn per pedagog och vi arbetar i mindre grupper delar av dagen för att ha möjlighet att se varje barn…”.
Med hänsyn till senare års allt mer intensiva debatt om den höga barntätheten vid svenska förskolor, är antalet barn per pedagog något som aktivt lyfts
fram som en konkurrensfördel för förskolan ifråga. Personalgruppens storlek
blir på så vis en kvalitetsfaktor.
De fristående förskolorna utmärker sig även genom att lyfta fram personalen som enskilda individer, något som den kommunala mallen inte möjliggör (se Figur 9).
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Figur 9: Illustration av personalpresentationer på Fejarens webbplats.

På Fejarens och Filurens webbplatser presenteras personalen i form av fotografi
er med namn och yrkestitlar. De tilltänkta, presumtiva föräldrarna introduce
ras på så vis för den förskolepersonal som i deras ställe skulle kunna komma
att ansvara för deras barn. Uppfattningarna om personalens kompetens är en
betydelsefull faktor när föräldrar väljer förskola, och upplevelsen av trygghet
är den avgörande kvalitetsfaktorn för föräldrars inställning till förskolan (Skolverket 2012b:77, Tallberg Broman 2017b:86). Fotografierna, som är beskurna i
porträttformat, signalerar professionalitet samtidigt som de porträtterade i regel ler, och förmedlar en bild av ett utbildat, kompetent, nöjt och vänligt arbetslag. I kontrast till den kommunala mallen, som inte ger utrymme för presentationer av personalen, framstår de fristående förskolorna potentiellt sett
som personligare och besökaren bjuds i någon mån ”längre in” i verksamheten.
De kommunala förskolorna lyfter inte fram personalgrupperna, men beskriver till skillnad från de fristående förskolorna hur de vid förskolan arbetar
med föräldrasamverkan. Vanligast är beskrivningar av hur en inskolning går
till, det vill säga den mötesform som ligger närmast till hands för en presumtiv förälder. En av de kommunala förskolorna skriver att det är viktigt att ”ni
känner er trygga med oss pedagoger” och en annan att ”inskolningen lägger
grunden för barnens trygghet i förskolan och ger en insyn i verksamheten”.
Ytterligare en förskola skriver att verksamheten vill vara ”en plats som bjuder
in familjerna till delaktighet och inflytande”. Informationen signalerar öppenhet för föräldrarnas synpunkter och ett partnerskap kring barnen.
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Mat som kvalitetsfaktor och förtroendefråga
Den serverade maten är en annan kvalitetsfaktor som förskolorna lyfter fram
på sina webbplatser. Tidigare studier har pekat på att förskolors återkommande hänvisningar till den aktuella matsedeln fungerar som en samordning
av förskolans och föräldrarnas delade ansvar om barnen (Persson Osowski
2012:11f, se även Markström 2005:63). Fyra av förskolorna publicerar eller länkar till sina matsedlar. Kandidaten skriver att det hos dem är möjligt att känna ”den härliga doften av nylagad mat under dagen då vi har eget tillagningskök.” Fejaren skriver att:
Vi tror att näringsrik och god mat ger glada och välmående barn
som orkar vara en hel dag på förskolan. Vårt eget tillagningskök
ger möjlighet till ursprungskontroll och vi väljer att prioritera närodlade och ekologiska livsmedel.
Skolmaten har under de senaste decennierna kommit att bli något av en symbolfråga för välfärdens tillstånd (Persson Osowski 2012:45). Mat är nära förknippat med positivt laddade begrepp som hälsa, välmående och miljömedvetenhet, och blir även en lättbegriplig kvalitetsfaktor som en presumtiv förälder
kan förhålla sig till. Barns matintag betraktas i Sverige generellt sett som ett
delat ansvar mellan förskola och hem (Persson Osowski 2012:11f ) och tillgången till vällagad mat har genom förskolans historia varit förknippat med omsorgsuppdraget och förmågan att tillgodose barnens primära behov (Johansson och Pramling Samuelsson 2001:89).
Att ha ett eget kök framträder som en konkurrensfördel för förskolorna och ett värde som kan förstås i motsats till storskalighet, storkök och uppvärmd mat som istället transporterats till förskolan. På ett liknande vis som
beskrivningarna av naturomgivningarna borgar för ett aktivt uteliv, signalerar
matsedlarna och de målande doftupplevelserna förmågan att ombesörja barnens mest grundläggande behov av omsorg och näring.
Sammanfattningsvis riktar sig alltså webbplatserna till presumtiva föräldrar och redogör för förskolornas grundläggande uppgifter. Förskolorna ägnar
även utrymme åt att profilera sig genom att lyfta fram positiva aspekter som
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utmärker förskolan i relation till andra, så som ett eget kök, en särskilt gynnsam fysisk omgivning eller hög personaltäthet. De kvaliteter som personalen
lyfter fram överensstämmer väl med de kvalitetsfaktorer som föräldrar väljer
förskola utifrån (jfr Skolverket 2012b:77). Detta antyder att förskolorna anpassar sina beskrivningar utifrån rådande marknadslogiker. Samtidigt är de
kvalitetsfaktorer som lyfts fram relativt likartade förskolorna emellan, vilket
kan ses som ett exempel på hur organisationer, när de i en tid av New Public
Management försöker framställa sig själva som unika, gör det med utgångspunkt i så likartade ideal att de blir unika på samma vis som alla andra (jfr
Oberg et al 2017:96).

Andra digitala medier
Personalen vid samtliga förskolor förknippar medielandskapets förändring
med ökade möjligheter att synliggöra förskolan för omvärlden. I kapitel fem
har jag närmare redogjort för hur informanterna beskriver digitala medier, det
vill säga som betydelsefulla exponeringsytor för att formulera en motbild av
förskolan. Denna bild av förskolan som en komplex pedagogisk verksamhet
formas i relief till en uppfattat negativ mediebild och föreställningar om förskolan som ”dagisverksamhet” eller simpel barnpassning. Beslutsfattare och
föräldrar, men också en bredare allmänhet, är betydelsefulla referenspunkter
för förskolepersonalens förståelse för förskolan och sina egna professionella
identiteter. Personalen söker bekräftelse för sin gärning med utgångspunkt i
en bild av förskolan som pedagogisk och därför betydelsefull i samhället.
Vid tiden för mina vistelser hade Krabaten just avslutat sin blogg till följd
av ett allt för ljumt föräldraintresse. Av mina fältanteckningar framgår att
innehållet i den nedlagda bloggen i hög grad överensstämde med det innehåll
som Kandidaten vid tiden publicerade på sin Facebook-sida, och Kompisen
på sin blogg. Genom fotografier och notiser delar förskolorna med sig av aktuella händelser, varvat med korta pedagogiska berättelser om verksamheten.
Inläggen ger publiker med intresse för förskolans verksamhet tillgång till en
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variation av aktiviteter som hör förskolans vardag till, samtidigt som de alltid
är produkter av ett urval av händelser som görs mer eller mindre medvetet.
De vanligaste föremålen för blogg- och Facebook-inlägg är händelser och aktiviteter som utflykter, barnens utforskande i naturen (bygga snögubbar/titta
på småkryp) samt firanden och aktuella händelser (”rocka sockarna”/förskolans dag/ljusshow/föräldrafika). Förskolepersonalen guidar läsaren genom en
miljö som förefaller spännande, levande och präglad av upptäckarglädje. Förskolan framstår som en verksamhet med tid och utrymme att uppmärksamma både de enskilda barnens högtider och händelser i (om)världen gestaltas.
Inläggen är visuella så till vida att de undantagslöst innehåller ett eller flera fotografier, med tillhörande förklarande texter. Som också framgick av intervjuerna publicerar Kompisen och Krabaten inte ansikten på barn, utan
fokuserar på görandet i bilderna. Ansikten på barn vars föräldrar samtyckt
till publicering, är däremot synliga i fotografier på Kandidatens öppna Facebook-sida. Bloggarna har kommentatorsfunktioner, men inga kommentarer
har kommit in. Inläggen på Kandidatens Facebook-sida gillas genomsnittligt
av omkring tretton personer, och kommenteras endast sporadiskt, vanligtvis i
form av positiva tillrop från vad som kan antas vara föräldrarna.
Våren 2015 hade Kompisen bedrivit en blogg i tre år och publicerat ett
knappt fyrtiotal poster, det vill säga i genomsnitt ett inlägg i månaden. Publiceringsfrekvensen hade sedan bloggens uppstart avtagit något, inläggen hade
blivit kortare och de beskrivna händelserna kopplades allt mer sällan till läroplanen. Ändå kan Kompisens blogg beskrivas som en publiceringsyta där personalen öppnar upp sin verksamhet för en publik som inkluderar, men också sträcker sig bortom, barnens föräldrar. Genom bloggen visar de upp mer
nyanserade bilder av förskolan än webbplatsen inbjuder till. Förskolans innemiljöer, personalen, hur de arbetar med läroplanen och hur deras pedagogiska profiler tar sig konkreta uttryck i verksamheten beskrivs relativt utförligt.
Innehållet på Kompisens blogg överlappar och liknar således innehållet som
förskolan distribuerar till föräldrarna via det omfattande, pedagogiska veckobrevet, men har också inslag som dessa saknar. Skildringar av personalens
kompetensutveckling är exempel på en typ av poster som tar läsaren ”bakom
kulisserna” i verksamheterna.
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Figur 10: Illustration föreställande ett av Kompisens blogginlägg.
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Blogginlägget i Figur 10 skildrar en fortbildningsdag vid förskolan. I likhet med hur barnen porträtteras i förskolornas dokumentation, har personalen fotograferat varandra med fokus på aktiviteten, snarare än personen. De
tända ljusen och beskrivningen av situationen som en ”mycket underhållande
och lärorik stund med mycket skratt” antyder att besökaren får tillträde till en
informell sammankomst. Bloggbesökaren möter en personalgrupp som, i likhet med barnen, experimenterar och lär sig genom att misslyckas, vilket också indikerar en viss självdistans. Ställt i relation till medierapportering om kris
i förskolan och höga sjukskrivningssiffror bland personalen, möter läsaren istället en arbetsgrupp med tid för reflektion och kompetensutveckling, som förefaller trivas med sitt arbete och varandra. Framställningar av detta slag kan
förstås som försök att förändra förskolans image i riktning mot den organisationsidentitet de själva uppfattar. Kompisens förskolechef uttrycker det som
att ”Vi vill sätta Kompisen på kartan och visa vilken fantastisk verksamhet
förskolan är. I media är det mycket negativt kring skola och förskola. Vi gör
så himla mycket bra också.”
Situationen som återges i blogginlägget är ett sällsynt exempel på när utomstående bjuds in i det bakomliggande arbetet vid en förskola, vilket föräldrar annars sällan har tillträde till. Kompetensutveckling, möten, planering
och administrativt arbete är nämligen arbetsuppgifter som tycks höra till förskolans ”bakre regioner” (jfr Goffman 2004). Arbetsuppgifterna är samtidigt
en förutsättning för arbetet i barngruppen och ligger till grund för det synliggjorda pedagogiska arbetet. Uppvisningarna av kompetensutveckling blir i
min tolkning ett sätt att skildra Kompisen som en levande lärandemiljö, befolkad av personal som håller sig uppdaterade om kunskapsfältet och som använder moderna digitala verktyg. Meningen ”Nu är vi redo att börja arbeta
tillsammans med barnen och en kreativ padda!” påminner samtidigt läsaren
om att barnet är ändamålet och i ständigt centrum, även för personalens kompetensutveckling. Det senare förankrar tolkningen av situationen och minskar risken att föräldrarna uppfattar övningen som enbart ett nöje. På så vis legitimeras aktiviteten i den tillhörande texten i relation till barnens bästa. Att
skildringarna av förskolan så regelmässigt fokuserar på barngruppen och per183
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sonalen i interaktion med barngruppen, är i min tolkning ett uttryck för personalens syn på att tiden i barngrupp är den mest meningsfulla och prioriterade arbetsuppgiften. Samtidigt kan denna typ av skildringar av arbetet bakom
kulisserna fungera som ett sätt att öka föräldrarnas (och en intresserad allmänhets) kännedom om vad arbetet i förskolan innebär.
Sammanfattningsvis använder förskolorna digitala medier i första hand
för att visa upp en intressant vardag i förskolan, där ovanliga händelser och situationer får utrymme, men även relativt vardagliga situationer. I Kompisens
fall ger bloggen omgivningen tillträde till en typ av bakom kulisserna som inte
förekommer i förskolornas övriga kommunikationsmaterial. Medan veckooch månadsbreven och lapparna huvudsakligen används för att lösa praktiska
problem i verksamheten, används de digitala medierna som (delvis pedagogiska) fönster in i verksamheterna.

Legitimitet, språk och visuella uttrycksformer
Det har framgått tidigare i avhandlingen att förskollärarna och barnskötarna vid de fem studerade förskolorna närmast unisont uttrycker en önskan om
att andra ska betrakta dem som professionella. För att förstå hur förskolepersonalen upprätthåller och transformerar sina identiteter när de kommunicerar, har det varit nödvändigt att analysera organisationer som produkter av
de olika uttrycksformer som kommer till bruk i kommunikationen (jfr Meyer et al 2013:530). I detta avslutande avsnitt kommer jag att ägna mig åt språket, men framför allt de visuella uttrycksformernas tillämpning i kommunikationsarbetet, och dess möjliga betydelser för personalens identitetsarbete
och legitimitetsanspråk.
Jag betraktar förskolornas medierade kommunikation med föräldrarna
som en slags teamframträdanden, i vilka de som framträder (personalen) försöker ge intryck av att förkroppsliga de osynliga egenskaper och kvaliteter (exempelvis professionalitet) som publikerna (föräldrarna) granskar (Goffman
2004:209). I skriftlig kommunikation är språkbruk och grammatik betydel184
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sefullt för avsändarens etos (Melin 2006) och felstavade ord och misstag blir
exempel på den typ av felsteg i framträdandet som enligt Goffman (2004:55)
påminner om bräckligheten i de verklighetsintryck vi försöker skapa. Upprep
ade språkliga brister i hastigt sammansatta texter kan exemeplvis antyda att
personalgruppen inte äger de kommunikationsförmågor som vi förväntar oss
av professionella yrkesgrupper generellt, och möjligtvis av lärare specifikt. På
så vis kan kommunikationsarbetets låga prioritet i verksamheterna motverka
personalens professionaliseringssträvanden i relation till omgivningen.
Förskolan Kandidaten kommunicerar med förhållandevis högutbildade
föräldrar och är särskilt angelägna om att upprätthålla vad de kallar ”professionell kommunikation”. I personalens strategier för professionalisering (Tallberg Broman och Holmberg 2007:18) ingår att upprätthålla ett sakligt och
övervägt språkbruk, men också att låta veckobrevet följa den bestämda layouten, som innehåller givna utrymmen för bestämda sorters innehåll. Kandidatens förskolechef beskriver upprättandet av mallen i Figur 11 som ett sätt
att bemöta föräldrarnas önskan om rutiner och kontinuitet i kommunikationen med förskolan.
Med hjälp av två skiljelinjer fördelas det visuella utrymmet i Kandidatens
brev över tre sektioner. Det övre fältet anger brevets typ och aktuell vecka, den
vänstra spalten är vigd åt personalen och förskolechefens information, och
den högra spalten rymmer förskolans stående schema, anslag om förändringar i schemat och kontaktuppgifter till förskolan och föräldrarådsrepresentanter. Olika och ändamålsenliga teckensnitt används i rubrik och brödtext, och
teckensnittsvariationer i form av fetstil och kursiveringar underlättar läsarens
möjligheter att navigera i de olika sektionerna. Brevet är det enda som tycks
ha formgivits i ett ändemålsmässigt layoutprogram, som InDesign, medan de
övriga kommunikationsmaterialen vid förskolorna är sammanställda i Word
(brev, lappar) eller för hand (lappar). Kandidatens brev kan beskrivas som ett
undantag och en ytterlighet i förskolornas kommunikationsmiljöer. Även om
detaljer vittnar om att mallen inte är professionellt framtagen, påminner den
om myndighetskommunikation på ett sätt som är sällsynt i förskolornas kommunikationsmiljöer.
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Figur 11: Exempel på veckobrev, förskolan Kandidaten.
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Bland Krabatens veckobrev (se Figur 12) finns exempel på en särpräglad,
visuell framtoning för förskolorna, som i olika grad kommer till uttryck i lappar, skyltar och brev vid samtliga förskolorna som jag har studerat. Stilen kan
beskrivas som naivistisk eller barnslig, med klara färger, mjuka former och illustrationer av djur, natur eller tecknade populärkulturella figurer.
Krabatens visuella framtoning (Figur 12) skiljer sig påtagligt från Kandidatens (Figur 11). Krabatens månadsbrev skiftar i sitt utförande beroende på
vem som har sammanställt det; från korta sammanfattningar i Words standard-teckensnitt
, till brevet i Figur 12, som är ställt i Comic Sans och illustrerat av bilder ur Microsofts Office ClipArt-paket.
Teckensnittet Comic Sans används i samtliga förskolors kommunikation,
men är vanligast vid Krabaten och Fejaren, där kommunikationsarbetet är lågt
prioriterat och personalen i störst utsträckning riktar uppmaningar och påminnelser till föräldrarna. En tolkning är att tillämpningen av dessa naivistiska
teckensnitt och illustrationer är en del i personalens strategier för att ge breven
ett mjukt och informellt intryck, det vill säga som ett sätt att mildra (hedge,
Machin och Meyer 2012:192f ) vad som kan uppfattas som kritik mot föräldrarna. På ett liknande vis som övervägda formuleringar kan linda in kritik, kan
de oförargliga illustrationerna bidra till att aktualisera den vänskapliga relation
till föräldrarna som Löfdahl (2014a) menar att förskolepersonalen i sin kommunikation alltjämt balanserar mot en mer distanserad och formell position.
Bland de olika kommunikationsmiljöer som Karlsson (2012) och Meilink
(2004) har studerat utmärkte sig förskolan genom en mycket hög andel handskriven text. De vanligt förekommande handgjorda lapparna kan förstås utifrån att barnen dagligen använder färgade kritor och pennor, varför dessa verktyg finns tillgängliga i miljön (Karlsson 2012:139). I de förskolemiljöer som jag
besökte var datorer och skrivare placerade på andra platser i huset, vilket innebar att det skulle ta personalen längre tid att utforma en lapp vid datorn än att
använda färgat papper, saxar och tuschpennor. Möjligtvis kan tillämpningen
av Comic Sans förstås som digital översättning av de visuella uttryck som traditionellt har präglat förskolans kommunikation. Den mjuka, handskriftliknande formen kan överbrygga det opersonliga intrycket av ett massproducerat,
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Figur 12: Exempel på veckobrev, förskolan Krabaten.
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tryckt eller maskinskrivet brev. Brevet i Figur 12 är det närmaste som går att
komma en handskriven, handritad kapp, utan att faktiskt skriva den för hand.
Dessa signifikanta, visuella uttryck kan också sägas fylla funktioner i förskolornas kommunikationsmiljöer, som indikatorer på en barnvänlig, hemliknande miljö. Skyltarna som anger förskolors namn på husfasaderna är inte
sällan handmålade och illustrerade av någon typ av sagofigur. Formade med
glada färger och i teckensnitt som antyder att de har skrivits av barnhänder,
signalerar skyltarna en lekfullhet som hör förskolan till. Det handgjorda associerar till hantverk och indikerar en plats med tid och omsorg för detaljerna,
det vill säga en verksamhet som står i motsats till massproduktion, likriktning
och standardisering. Det är denna typ av värden som exempelvis den rikstäckande, kommersiella förskolekedjan Pysslingen anspelar på, när de i sin logotyp kombinerar ett formellt seriffteckensnitt med en tecknad figur som förefaller målad av en barnhand. Det handgjorda och barnsliga används här som
en resurs för att signalera genuinitet, och används för att distansera det privata
företaget från idéer om vinster i välfärden och barn som handelsvara.
Användningen av Comic Sans kan, liksom förekomsten av serietidningsfiguren Bamse mitt på omslaget till Fejarens årsberättelse, förstås som ett sätt
att placera barnet i centrum även i den vuxna kommunikationen. Samtidigt
är årsberättelser som genre ett av förskolans mest formella dokument, sammanställt av professionella pedagoger och riktat till andra vuxna med intresse i verksamhetens organisation. Layout och typografi bjuder in läsaren i texten, sätter tonen för läsningen och kan sägas ge texten ”personlighet”. På ett
liknande sätt som grammatiska felaktigheter kan ha negativ inverkan på avsändarens trovärdighet, har valet av teckensnitt betydelse för hur människor
uppfattar skrivna presentationer och bedömer avsändarens trovärdighet och
legitimitet (Fox et al 2007, Schmaltz et al 2014, Meyer 2013, Christensen och
Askegaard 2001, Christensen 2005). Comic Sans, som aktuellt exempel, uppfattas som vänligt och informellt, men också som oprofessionellt och omoget
(Mackiewicz och Moeller 2004, Fox et al 2007, Schmaltz 2014). Genom att
använda denna typ av teckensnitt och visuella uttrycksformer riskerar förskolan att undergräva den myndiga, professionella position som personalen är angelägen om att upprätta i relation till omgivningen.
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Till skillnad från i grammatik, finns i fråga om typografi och grafisk design inga lika självklara rätt och fel. I likhet med valet av medium eller tilltalet
av föräldrarna är de visuella uttryckens användbarhet alltid en fråga om sammanhang och syfte.

Sammanfattning
Kapitlet har behandlat frågor om förskolornas multimodala kommunikation,
sett till innehåll och form, men också i relation till hur personalen och föräldrarna positioneras. I kapitlet har jag visat att hallarna fungerar som utrymmen
för samordning av förskolans och hemmens gemensamma vårdnad om barnen, samtidigt som hallen är en plats där förskolepersonalens uppdrag synliggörs för föräldrarna. I hallarna riktas även råd till föräldrarna, som bidrar till
att upprätta idén om ett gott föräldraskap.
Personalen träder i den medierade kommunikationen fram som experter
dels i pedagogiska frågor, dels som uttolkare av barnens upplevelser, och dels
i frågor som rör barnens praktiska behov, där även förväntningar på föräldrarna förmedlas. Läroplanen används som en resurs i personalens upprättande av sig själva som professionella pedagoger. Webbplatserna uppfattas som
fönster utåt, och synliggör trygga verksamheter och lärandemiljöer som kan
ingjuta förtroende hos presumtiva föräldrar. Framställningarna i publika digitala medier synliggör i sin tur en miljö som kan uppfattas som händelserik
och intresseväckande, och ger i viss mån omgivningen tillträde till förskolornas bakre regioner.
Vecko- och månadsbrevens innehåll skiftar mellan förskolorna, men används i de flesta förskolor för avstämning i praktiska frågor. Språkligt och visuellt skiljer sig breven åt, men en övergripande fråga som adresseras i kapitlet
är betydelsen av grammatik och visuella framställningar. Den naivistiska eller
barnsliga estetiken som starkt präglar den medierade kommunikationen har
styrkor och svagheter, som det kan finnas anledning att reflektera vidare över.
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8. ”Man vill inte ha lappar
på förskolan”: Krabaten får
en lärplattform
Frågan om hur digitalisering sker i förskolornas kommunikationsmiljöer har
delvis berörts i de tidigare kapitlen. För att ytterligare belysa och analysera hur
digitalisering sker i förskolan, beskriver och analyserar jag i detta fjärde och sista analyskapitel implementeringen av en lärplattform vid förskolan Krabaten.
Allt sedan betänkandet Informationsteknologin – Vingar åt människans förmåga (Informationsteknologikommissionen 1994) kom för nästan 25 år sedan, har svensk it-politik syftat till att öka medborgarnas användning av it.
Skolan gavs på 1990-talet en framträdande roll i spridningen av it, tillgången
till datorer i skolan ökade kraftigt och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) blev ett vanligt begrepp i skolsammanhang (Erixon 2017:165f,
Söderlund 2000:43ff).
Allt sedan dess, men också dessförinnan, har i it-utredningar och strategier förknippats med höga förväntningar på ökad demokrati, transparens, effektivitet och tillväxt (Elmroth 2004, Söderlund 2000, Erixon 2017). Denna
optimistiska tekniksyn är också en av drivkrafterna bakom de senaste decenniernas digitaliseringssatsningar i svensk offentlig sektor (Jansson 2013, Andréasson 2015, Söderlund 2000). Avståndet mellan de politiska visionerna och
de verksamheter som tekniken förväntas förbättra har emellertid i skolsammanhang många gånger varit stort (Player-Koro 2018, Söderlund 2000, Paulsson 2008; 2009). Motsvarande tendens syntes även i samband med införandet
av datorer i förskolan på 1990-talet och framåt (Ljung-Djärf 2004).
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Förskolan har dock inte lika tidigt som skolan varit föremål för it- och digitaliseringsreformer, och inte i samma utsträckning (Ljung-Djärf 2004:20).
Surfplattor är idag vanliga verktyg i förskolan, men den generella tillämpningen av it är fortfarande begränsad. Förskolans personal är också mer avvaktande i relation till it än andra yrkesgrupper och upplever att den i viss mån
krockar med kärnverksamheten (Skolverket 2016, Östlund 2015). Vid endast
var tredje förskola fanns 2016 möjligheter för föräldrar att via digitala medier
kontakta förskolan under förskoledagen (Skolverket 2016:26f ). Dessa kontextuella förutsättningar gör förskolor till särskilt intressanta studieobjekt vad
gäller digitaliseringen av offentliga verksamheter.
I samband med min empiriinsamling våren 2015 planerades för den så kal�lat största teknikimplementeringen i kommunens historia, detta i form av en
digital lärplattform vilken skulle följa barnen från ett till arton års ålder. I skolan och på gymnasiet hade elever, föräldrar och personal tidigare erfarenheter
av att använda lärplattformar. Men för personalen vid de kommunala förskolorna innebar implementeringen att de för första gången någonsin förväntades använda en lärplattform i kommunikation med föräldrarna. En av de förskolor där lärplattformen nu skulle komma att bli obligatorisk, var Krabaten.
Krabaten – Förutsättningar och farhågor
Som framgått tidigare i avhandlingen är Krabaten en förskola där personalen
upplever samverkansuppdraget särskilt utmanande. I samband med intervjuer
na uttryckte medarbetarna vid förskolan att kommunens visioner och förväntningar angående lärplattformen var oförenliga med förskolans förutsättningar,
vilket väckte en oro och ett missnöje. En förskollärare (7) uttryckte att ”Vi har
svårt att få föräldrar att fylla i barnens tider på block som vi har haft sedan huset byggdes. Det är på den nivån. Hur ska vi få föräldrar att fylla i via mobil”.
En barnskötare (6) vid samma förskola menade att lärplattformen inte testats
”på områden som är mer invandrartäta, med andra sociala spektrum” och att
kommunen därför inte tagit Krabatens förutsättningar i beaktande.
Föräldragrupper som Krabatens, som i stor utsträckning saknar tidigare
erfarenheter av it och som därtill enligt personalens utsagor har ett begrän192
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sat intresse för förskolan, är minst benägna att tillämpa nya tekniska innovationer som en lärplattform (Eastin et al 2015:419). Samtidigt är socialt utsatta
föräldrar de grupper som förskolepersonal upplever som viktigast, men också svårast, att nå (Kolfjord 2011:181, Bouakaz 2009:176). Personalens farhågor
var att redan marginaliserade grupper skulle marginaliseras ytterligare, men
också att de själva stod inför en utökad arbetsbörda i en redan hårt tidspressad verksamhet.
För att som forskare kunna analysera och förstå betydelserna av denna typ
av digitalisering, krävs en förståelse för de ideal och drivkrafter som har präglat lärplattformens utformning (Åström 2004:209). Jag vände mig därför till
kommunen för att hämta mer information om projektet. I samband med att
jag intervjuade representanter för den projektgrupp som ansvarade för utvecklingen av den lärplattform som här kallas Flexus, framträdde betydande skillnader mellan deras visioner och de förutsättningar som personalen vid
Krabaten vittnat om under intervjuerna. I ett dialogmöte mellan förskolan
och kommunen, som ägde rum på den aktuella förskolan hösten 2015, möttes dessa två perspektiv rent konkret. Mötet gav ett underlag som tillsammans
med intervjuer, dokumentanalyser, nyhetsrapportering och ytterligare andra
källor ligger till grund för detta kapitel. (För en mer ingående beskrivning, se
avhandlingens metodkapitel.) Det övergripande målet med detta analyskapitel är att utifrån ett empiriskt exempel, och i form av en fallstudie, öka kunskaperna om hur digitalisering sker i förskolor.

Flexus: Bakgrund och syften
Uppdrag och upphandling
Arbetet med att upphandla en ny lärplattform påbörjades 2012 inför att avtalen för kommunens befintliga lärplattformar skulle löpa ut. Skolområdescheferna beslutade att samla samtliga funktioner i en gemensam lärplattform,
vilken skulle följa barnen och föräldrarna genom hela skolgången. Det innebar att de kommunala förskolorna för första gången skulle få en lärplattform.
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Den enhet vid kommunen där medlemmarna i projektgruppen arbetade,
fick våren 2013 i uppdrag att förbereda och genomföra upphandlingen av en
lärplattform. Av dokumenten framgår att underlaget till upphandlingen bestod av kunskaper som samlats in i ett tidigare kommunalt projekt i vilket behoven av it-stöd inom skolverksamheterna inventerades (referens 10). Samma rapport rekommenderade införandet av en gemensam lärplattform. Ett
antal företag presenterade därefter tjänster vars funktioner evaluerades utifrån
de uppställda kriterierna. Projektledaren beskriver i en intervju i det regio
nala nyhetsprogrammet i SVT hur de valde ut ”24 av [kommunens] skarpaste
pedagoger, som kan mest om lärplattformar, och som fick sitta i sammanlagt
sex dagar och testa de system som vi fick in [under upphandlingen] (referens
3). Av dokumenten framgår att den lösning som uppfyllde flest kriterier vann
upphandlingen (referens 9).
På sin arbetsprocessblogg (referens 12) beskriver projektledaren ett antal
funktioner som i samband med den breda lanseringen hösten 2015 skulle bli
obligatoriska för förskolor att utföra via lärplattformen. Det gällde exempelvis publicering av nyheter, veckoplanering och dokumentation inför utvecklingssamtal. Att göra dessa funktioner obligatoriska förväntades gynna elever
och vårdnadshavare och enligt projektledarens blogg ”bidra till ökat användande av lärplattformen” (referens 12).
En gemensam administrativ lärplattform skulle samla all information på
en plats och som det stod att läsa på kommunens webbplats ”öka kvaliteten
i skolan och underlätta samarbete, kommunikation, planering, genomförande, utvärdering och lärande.” (referens 5). I slutrapporten för upphandlingen
skriver projektgruppen att Flexus förväntas minska administrationstiden och
frigöra tid för lärare att arbeta med elever samt bidra till ett mer systematiskt
kvalitetsarbete. Det uttrycks även förväntningar på högre delaktighet bland
föräldrar och underlättad kommunikation om scheman och planeringar, samt
möjligheter för föräldrar att ta del av information vid tidpunkter som de själva valt (referens 5, referens 9).
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Mottagande och reaktioner
När den stora majoriteten skolor och förskolor skulle implementera Flexus
hösten 2015 riktades skarp kritik mot lärplattformen i lokala nyhetsmedier
och i e-post från föräldrar ställd till kommunen. Kritiken kom från både föräldrar och lärare och rörde främst bristande användarvänlighet och funktionalitet. Det var inte möjligt att få e-postnotiser om händelser, en mobilapplikation saknades och sjukdomsrapporteringen fungerade inte. På ett uppslag i en
av lokaltidningarna kritiserade en förälder kommunen för att ”helt ha tappat
invandrarperspektivet” eftersom endast föräldrar med svenska personnummer
och BankID1 har tillgång till plattformen (referens 1). Regionala nyhetsredaktioner gjorde nyhetsinslag om Flexus brister ur ett föräldra- respektive personalperspektiv (referens 1, referens 2). I det senare inslaget medverkade även
fackliga Lärarförbundet, som i sin kritik mot lärplattformen hänvisade till en
egen enkät angående hur Flexus försvårade arbetet för medlemmarna.
I enkäten uppger sig lärarna vara positiva till att flera funktioner samlas i
en plattform, men kritiserar den för bristande användarvänlighet och funktionalitet, samt att den lanserades innan en mobilapplikation och e-postnotiser
hade utvecklats. Medlemmarna säger sig även ha fått otillräcklig utbildning
för att tillämpa lärplattformen på det sätt som förväntas. När jag intervjuade
representanter för Lärarförbundet uppgav de att syftet med att offentliggöra
medlemmarnas kritik var att markera inför allmänheten att Flexus var kommunens ansvar, inte lärarnas:
Vem blir man irriterad på, vem tycker man är inkompetent, jo det
är ju läraren. Vi känner att det här blir ju fel. Lärarna får ta en för
hård smäll. De gör ett fantastiskt jobb utifrån de förutsättningar
de har fått.
(Representant för Lärarförbundet i intervju)
1

BankID ägs av en grupp nordiska banker och är en e-legitimationstjänst som gör det
möjligt för bland annat myndigheter att identifiera och ingå avtal med privatpersoner
på internet (www.bankid.com). BankID finns för dator, läsplatta och mobil, och gör
det möjligt för privatpersoner med svenska personnummer att hantera myndighetskontakter på nätet.
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Genom att uppmärksamma införandet av lärplattformen som ett arbetsproblem för lärarna ville Lärarförbundet skriva fram sina medlemmar som drabbade av, snarare än representanter för, det system som föräldrarna kritiserade.
Förskolan inkluderas i skolans satsning
Att den lärplattform som togs fram skulle omfatta barnens hela skolgång, från
förskolan till gymnasiet, var en utgångspunkt i uppdraget. Det betraktades
inte som ett rimligt alternativ att införa separata lärplattformar för skola och
förskola eftersom det enligt projektledarens blogg ”inte finns någon lärplattform som specialiserat sig på förskolans behov” (referens 12). Lärplattformen
motsvarade på så vis i första hand skolans behov och av rapporterna framgår att det också var skolans brådskande behov som skyndade på implementeringsprocessen (referens 9). Förskolan inkluderades i projektet som ett sätt
att etablera ett enhetligt system för hela skolan, och utifrån en ambition om
att ge förskolan tillgång till vad som uppfattas vara digitaliseringens fördelar:
[Det] var en massa avtal för befintliga system som löpte ut. Man
var tvungen att upphandla. Då bestämde man sig på chefsnivå, det
vill säga skolområdescheferna, att nu ska förskolan också vara med
på tåget. Oftast när det tänks till om olika digitala stöd och hjälpmedel så är inte förskolorna den verksamhet som är med i första
banan… Men nu ville man att förskolan också ska vara med.
(Projektgruppsmedlem 2)
Projektgruppsmedlemmen beskriver förskolans inkludering som en positiv
utveckling som innebär att förskolan bjuds in i en digital gemenskap som de
tidigare inte har brukat varit en del av. Vilka specifika fördelar en lärplattform
skulle innebära för förskolan, som tidigare i princip helt saknat motsvarande
funktioner, framgår inte tydligt i någon av de rapporter jag har tagit del av.
I en kort passus i en bilaga till en rapport (referens 10) anges dock fyra kommunikationsproblem i förskolan som lärplattformen förväntas lösa: 1) Att
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information i förskolan tenderar att bli statisk och svår att uppdatera (exempelvis lappar), 2) Att information som skickas via e-post tenderar att tappas
bort, 3) Att föräldrar saknar tid att läsa information på plats i förskolan, samt
4) Att det idag är ”svårt för föräldern att kommunicera med pedagogerna”.
Hur de fyra utmaningarna har identifierats eller på vilka sätt lärplattformen förväntas lösa dem, utvecklas inte i de rapporter jag tagit del av. De eventuella vinsterna för förskolan framstår heller inte som förankrade hos dem som
är ansvariga för implementeringen. En av projektgruppsmedlemmarna (1) säger exempelvis i samband med min intervju: ”Jag har inget svar på vad förskolepedagoger tycker om att ha det här [lärplattformen]… Utan det är cheferna
som har bestämt att nu ska det här finnas med”. Senare, i samband med dialogmötet mellan kommunens projektgrupp och representanter för förskolan
Krabaten, uttryckte samma projektgruppsmedlem att det är svårt att...
… i förväg säga att det här kommer bli mycket bättre än ert gamla sätt. Det är inte säkert. Men till exempel lappen om blöjan. Det
kan hända att om tjugo år sitter fortfarande den där lappen på hyllan, trots att det hänt massor med teknik och det finns glasögon
med information och små chip, det kan hända att det fortfarande
är det mest effektiva sättet att förmedla.
(Projektgruppsmedlem 1)
Utifrån dokumenten och intervjuerna framträder en tydlig bild av att lärplattformen skulle införas i förskolan till följd av ett politiskt beslut som i första
hand rörde skolans kommunikationsbehov, snarare än förskolans.
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Ett möte mellan två perspektiv
Dialogmötet mellan representanter från kommunen och personal från förskolan Krabaten ägde rum i förskolans mötesrum i oktober 2015. Kommunen representerades av två medlemmar ur vad jag kallar projektgruppen. Krabaten
representerades av förskolechefen, en förskollärare och en barnskötare. Närvarande vid mötet var även representanter för en annan kommunal förskola.
(För mer ingående information, se avhandlingens metodkapitel.)
Ett otillräckligt underlag
Tidigt under mötet beskriver förskolechefen en situation i vilken Krabatens
föräldrar hade samlats i samband med ett föräldramöte om Flexus, och hur
förskolechefen, när hen blickade ut över åhörarna, kom till insikt om de extra
ordinära erfarenheter och sociala problem som utmärker Krabatens föräldra
grupp:
Jag fick en sån utomkroppslig upplevelse när jag skulle stå där.
Längst fram sitter en pappa som nästan slog ihjäl mamman […]
Bredvid honom sitter en [förälder] som mordhotade en annan
[förälder] här ute på gården, en förälder har just mist sina föräldrar i en färjeförlisning på Medelhavet. Det finns x antal tolkar, det
finns… Det är ett lapptäcke av brokigt mönster av människor som
har så fullt upp med sina egna liv. Och så ska jag stå där och prata
om Flexus. Det känns…
[gör en gest som antyder att hen skjuter sig i huvudet]
(Krabatens förskolechef i möte med Krabatens personalgrupp)
Genom beskrivningen definierar förskolechefen situationen och synliggöra
glappet mellan kommunens agenda som förskolechefen förväntades represen
tera, och föräldragruppens livsvillkor. Mötet mellan Krabaten och kommunen
kom till stor del att handla om denna diskrepans mellan kommunens över198
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gripande visioner och organisationens förutsättningar, som bland annat synliggörs i en jämförelse mellan Krabatens och Kandidatens bostadsområden:
Förskolechef: Jag kommer från [annat bostadsområde] från början
och det är som två olika världar. Jag pratade med en kollega förra veckan. De hade haft föräldramöte och då var det två föräldrar
som inte hade loggat in. Du [förskollärares namn] kan ju berätta
hur många vi har som har loggat in.
Förskolläraren: Vi har 31 föräldrar av 154 [som har loggat in].
De anmärkningsvärda skillnaderna i antalet inloggade föräldrar mellan förskolorna används för att illustrera Krabatens svårigheter att engagera föräldrar
i ett projekt som Flexus. Senare under mötet ifrågasätter en barnskötare hur
kommunen har gått till väga när de har samlat in erfarenheter från förskolan:
Barnskötare: Men varför användes [förskola i resursstarka områden] som testskolor? Varför ”pilotas” det inte mot såna här områden?
Projektgruppsmedlem 1: Det var på grund av att det fanns ett intresse…
Projektgruppsmedlem 2: Alltså, så här. Piloterna kom till så att vi sa
att vi ville ha 24 piloter fördelat på skolområdena på det här sättet och så gick det ut till skolområdescheferna att vi kommer att
behöva från alla områden, jämnt fördelat. Och så fick de ösa in…
Då hade de nån bra person i [nämner ett resursstarkt område],
och så pusslades den här gruppen ihop. Vårt fokus var att ha spridning så att alla skolområden och skolformer skulle vara representerade. Det är klart att man hade kunnat tänka… Det gäller att få
ihop grupper…
Projektgruppen har eftersträvat en mångfald av erfarenheter från olika delar
av kommunen, men har lämnat åt skolområdescheferna att genom sina kon199

eckeskog · kommunikation i förskolan
taktnät fylla platserna. På så vis minskade möjligheterna att urvalet representerade den variation av förutsättningar som ryms inom kommunen. Att samtliga förskolor dessutom kom att falla bort bland de 24 ”piloterna”, försämrade
representativiteten ytterligare. Projektgruppen berättar om urvalet i samband
med min intervju:
Vi hade ett gäng piloter i augusti som kanske skulle vara beredda
på att allt inte var på plats, men det var lite så att förskolepiloterna
inte kom igång riktigt.
[---]
På gymnasiet har det varit självklart för där ersatte man en befintlig lärplattform. I grundskolan har det varit ganska självklart också eftersom det har funnits ett behov. I förskolan har det varit lite
mer diffusa vinningar och därför har det varit lite trögare på sina
håll. Vissa har kört igång och vissa har varit trevande…
(Projektgruppsmedlem 2)
Frågan om urvalet utvecklas under mötet med förskolepersonalen:
Förskollärare: Jag är lite nyfiken. Du sa förut att alla skolområden
hade varit representerade. Vilken skola var det här?
Projektgruppsmedlem 1: Det var [skola].
Förskolechef: Men de har inte riktigt kommit igång med Flexus.
Projektgruppsmedlem 2: Nej det gick trögt för dem att komma
igång. Och det tror jag beror på att man inte riktigt hade satt av
tid för de personerna, de kom på mötena och hade en halvtimme
varannan vecka.
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Bortfallet av samtliga förskolor, och den enda skolan från Krabatens bostadsområde, innebar alltså att de erfarenheter som samlades in i samband med implementeringen varken omfattade erfarenheter från kommunens förskolor eller skolor i mer socialt utsatta områden som liknar Krabatens. Förklaringen
som anges är tidsbrist inom verksamheterna och att det saknades incitament
vid förskolorna eftersom deras behov av en lärplattform var otydligt. När förskolorna föll bort ur underlaget fortgick projektet utan riktgivande kunskaper om behoven och förutsättningarna inom den variation av organisationer
som kommunen rymmer.
Under mötet med Krabaten blir det tydligt att införandet av lärplattformen är ett ändamål överställt andra behov. Inte bara förskolechefen och personalen, utan också projektgruppen, är bunden till uppdraget att implementera lärplattformen. Bland annat föreslår projektgruppen att medarbetarna
genom att öka frekvensen på föräldrabreven (oavsett informationsbehov) ska
skapa incitament för föräldrarna att logga in. Senare under mötet beskriver en
medarbetare den relativt täta kontakten med föräldrarna i samband med lämningar och hämtningar, som ett hinder:
Förskollärare: Jag tror att vi har en nackdel inom förskolan eftersom vi har den föräldrakontakt vi har.
Projektgruppsmedlem 1: Ni träffar dem för ofta.
Förskollärare: Ja, vi träffar dem varje dag, vi går igenom varje dag,
och man har en helt annan kontakt än man har upp mot skolan.
Den regelbundna interaktionen i hallarna som utmärker förskolan i relation
till skolan, och som i alla andra intervjuer beskrivs som en fördel, framträder
i ljuset av Flexus istället som hinder. Det blir i denna dialog tydligt att målet inte i första hand är att lösa ett kommunikationsproblem, utan att digitalisera förskolan.
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Förväntningar på föräldrar
I brist på kännedom om de mycket skilda föräldragrupper som medarbetare vid förskolor runt om i kommunen möter, har ett antal antaganden ställts
upp och fungerat vägledande i projektet.
Eftersom Flexus vid lanseringen saknade en applikation och aviseringsmöj
ligheter via e-post, krävdes att föräldrarna kontinuerligt loggade in och själva
eftersökte information. Projektgruppen uttrycker en förväntan om att föräldrar loggar in minst en gång i veckan, ”det känns som en rimlig nivå att få in”
(projektgruppsmedlem 2) och föreställer sig en förälder som på helgen ”kanske loggar in och kollar vad som händer till veckan, kollar matsedlar” (Projektgruppsmedlem 1). På kommunens webbplats uttrycks liknande förväntningar om att föräldrar ska logga in på Flexus minst en gång i veckan för att ta del
av information, använda lärplattformen för att kommunicera med förskolan,
ta del av dokumentation, anmäla när- och frånvaro, samt boka och förbereda
utvecklingssamtal (referens 6). Föräldrar förutsätts ha ett informationsbehov
som förmår dem att logga in på Flexus och de förutsätts också vara förmögna
och benägna att skapa rutiner och att upprätthålla dem. Den idealtypiske föräldern som varit vägledande är med andra ord aktiv i sitt föräldraskap när det
gäller kommunikation och har ett intresse för (för)skolans verksamhet.
Dessa ideal förefaller grundade i erfarenheter hämtade från en förskola i
ett resursstarkt område som tidigt implementerade lärplattformen, men av intervjuerna framkommer att de också i hög grad baseras på projektgruppens
egna erfarenheter. Med utgångspunkt i egna upplevelser av rollen som (skol)
förälder menar en projektgruppsmedlem exempelvis att en skola bör kunna
”uppfostra” föräldrar i riktning mot vissa beteenden:
Projektgruppsmedlem 1: Jag har haft mina barn på [privat skola]
där vi haft en lärplattform i många år, och det finns inga alternativ. Och kommer man med nånting så säger de ’det står i [lärplattform].
Projektgruppsmedlem 2: ’Passar det inte så gå till en annan skola’
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Projektgruppsmedlem 1: Det säger de ju inte, men ’Vi ställer de här
kraven’.
Så som relationen mellan skola och föräldrar beskrivs under intervjun, antas
kommunen/(för)skolan kunna ställa upp i alla fall vissa premisser för föräldrarnas deltagande och på så vis fostra föräldrarna till att inta vissa önskvärda
subjektspositioner. Föräldrar som inte regelbundet loggar in på lärplattformen och därmed inte uppfyller förväntningarna, beskrivs som ”bångstyriga”:
[Och] sen har jag förstått och lärt mig, som [lärplattform]-förälder på [privat skola], att där får man inga aviseringar och appen är
ganska ny. Jag var indrillad i att man går in i [lärplattformen] en
gång i veckan och det var ju ingen som ringde om det. Man gör
det bara. Jag kanske inte kunde förutsäga hur bångstyriga föräldrar vi har i verksamheten.
(Projektgruppsmedlem 2)
Ordet bångstyrig syftar på någon som är ”svår att kontrollera” (Svensk ordbok 2009), en betydelse som här används för att beskriva föräldrar som inte
accepterar de subjektspositioner som ställs upp för dem i kommunikationsarbetet. Formuleringen ”man bara gör det” slår fast att de förmågor som förväntas av föräldrarna är sådana som alla föräldrar besitter. Annorlunda uttryckt
framställs det som en del av det goda föräldraskapet att söka upp och hålla sig
informerad om barnets (för)skoletillvaro. En av projektgruppsmedlemmarna
tillstår samtidigt att det är förbundet med vissa risker att i antaganden om föräldrar utgå ifrån sig själva:
Sen är det svårt att tänka rätt också. Hur vill egentligen majoriteten av alla föräldrar ha det, vi har ju utgått från oss. I det här teamet tror jag att det är mer än genomsnitt engagerade föräldrar, och
vi tänker att ’jajamensan, det klarar föräldrarna’. Men vi är medvetna om att vi kan köra lite i diket om vi utgår från oss själva.
(Projektgruppsmedlem 2)
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Storskaliga tekniska lösningar så som Flexus formas alltid av de förhandlingar och prioriteringar som sker allt eftersom de utvecklas (Hedström
2007:72). När idealbilder av den aktiva och informationssökande föräldern
blir vägledande som i detta fall, tenderar grupper som överensstämmer med
idealen att gynnas, men på bekostnad av andra grupper vars röster inte hörts
i utvecklingsprocessen (Eastin m fl. 2015:418, van Dijk 2008:16, Zetterlund
2013:23). När kommunens visioner om en digitaliserad (för)skola ska förank
ras, blir problemen som mest framträdande i de områden där skillnaderna
mellan de ideala föräldrarna och de faktiska föräldragrupperna är som störst,
som vid Krabaten.
Som tidigare nämnts förväntas föräldrarna använda BankID för att logga
in på Flexus. BankID är en inloggningslösning som kräver ett svenskt personnummer, ett bankkonto och tillgång till en dator, en läsplatta eller en smart
mobil, liksom kunskaper och förmåga att via sin bank skaffa och hantera ett
BankID. Den idealtypiska, aktiva och anpassningsbara förälder som har fungerat vägledande under planeringsstadiet, förväntas därtill vara digitalt kunnig,
samt ha en relativt lång erfarenhet av att använda digitala medier av olika slag:
Min utgångspunkt… min grundtanke är att… och om det är
fel…. Dagens föräldrar är digitala och man vill inte ha lappar på
förskolan. […]
Det kan vara så att vi har överskattat den digitala kompetensen.
Vi gjorde ju en del research där i början, hur många har e-leg, och
jag tyckte ändå att vi fick en bild av… att de åldersgrupper som vi
talar om är Lunarstorm-generationen2 som börjar få barn nu. Det
är ganska mainstream att ha e-leg och kunna logga in i ett system.
Det var en grundtanke, som kanske inte stämmer.
(Projektgruppsmedlem 2)

2

Lunarstorm var från mitten av 1990-talet till mitten av 00-talet en mycket populär,
svensk nätgemenskap inriktad mot unga.
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Beslutet att använda BankID fattades enligt projektgruppen i syfte att föregå
kommande EU-direktiv om så kallade tvåfaktorsinloggningar för säker förvaring av personuppgifter. Enligt enkätstudien Svenskarna och internet (Findahl
2014:24) använde omkring hälften av svenskarna BankID år 2014. Denna andel kan förväntas vara något högre (58 %) bland de grupper som föräldrarna kan förväntas tillhöra. Enkätstudien, som genomförs över telefon, innebär
emellertid att personer utan svenskkunskaper och/eller telefonabonnemang
faller bort ur underlaget (Findahl 2014:75f ), vilket ger ett möjligt mörkertal
bland exempelvis föräldragrupperna i Krabatens bostadsområde.
Som nämnts tidigare i kapitlet kritiserades kommunen i lokaltidningen
för att ”helt tappat invandrarperspektivet” när föräldrarna avkrävdes förmågan att skaffa och använda BankID för att kommunicera med skola och förskola (referens 2). I samband med kritiken valde en ansvarig lokalpolitiker att
i samma tidning offentliggöra en alternativ inloggningsväg, som hade upprättats tidigare och som till skillnad från BankID inte kräver svenskt personnummer. I tidningsartikeln framgår att kommunen har valt att ”inte gå ut med
den lösningen offentligt, men rektorerna vet om den och kontaktar oss [enheten där projektgruppen arbetar] vid behov” (referens 2).
Projektgruppen bekräftade senare i e-postkorrespondens med mig att syftet med att hemlighålla inloggningsvägen var att förmå så många föräldrar
som möjligt att använda det kortsiktigt omständligare men långsiktigt säkrare inloggningsalternativet (e-post från projektgruppen, 160122). Att man från
kommunens sida har valt att hemlighålla den alternativa inloggningen fram
tills dess att offentlig kritik riktas mot lösningen, kan förstås som en form av
maktutövning som syftar till att styra föräldrars beteenden i riktning mot att
undvika alternativa vägar. På samma sätt utelämnas den alternativa inloggningsmöjligheten i e-postkontakt mellan projektgruppen och en förälder som
vänt sig till dem med en fråga om e-legitimation:
Förälder: Jag och min [partner] har valt att inte införskaffa e-legitimationer, det innebär tyvärr att vi inte kommer åt Flexus. […] Hur
kan man lösa inloggning som vårdnadshavare utan e-legitimation?
(E-post, 20151104)
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Projektledare: E-legitimation är en utomordentligt säker lösning
som tillkommit för att garantera/höja IT-säkerheten för privatpersoner. Den är praktisk eftersom man inte behöver komma ihåg en
massa olika användarnamn och lösenord. Det är dessutom en lösning som blivit standard för de flesta myndigheter, skatteverket,
försäkringskassan, CSN, radiotjänst, min myndighetspost mm. Förutom bankerna förstås. Flera kommuner har nyligen blivit fällda
av Datainspektionen för att man INTE använder denna lösning
för snarlika system som Flexus. Det är därför absolut att rekommendera att skaffa en e-legitimation. Det är en tjänst som kommer
att användas mer och mer i samhället.
(E-post, 20151104)
Projektgruppsmedlemmen nämner inte den existerande inloggningsmöjligheten, utan bemöter istället förälderns förfrågan genom att argumentera för
e-legitimationens fördelar. Hen motiverar vidare beslutet med stöd från högre
instans och andra myndigheter. Genom att aktivt undanhålla den alternativa inloggningen görs e-legitimation till ett oundgängligt krav för den förälder
som vill vara delaktig i barnets förskolegång och skolgång.
Projektgruppen benämner den alternativa inloggningen som en ”smitväg”, och berättar att den utvecklades för föräldrar som saknar svenskt personnummer. Samtidigt uttrycker de sympati med föräldrar som saknar förmågan att använda digitala medier: ”Dem man helst vill hjälpa är ju de som
saknar förmågan eller språket att kunna. Dem vurmar man ju för och vill underlätta för…” (Projektgruppsmedlem 1). På detta vis gör projektgruppsmedlemmarna en återkommande distinktion mellan föräldrar som inte kan, och
föräldrar som inte vill, tillämpa it-lösningar i kommunikationen med (för)
skolan. Föräldrars aktiva motstånd uppfattas som en vilja att ”bli servad”, eller som en allt för långtgående principfasthet:
Vi har haft vårdnadshavare som vägrar logga in och då kan man
faktiskt luta sig mot att vi på skolan har som krav att vi ska dokumentera och vi har beslutat att vi ska kommunicera kring de här
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sakerna i den här kanalen. ’Vill du ta del av de här sakerna så får
du gå in och kolla här.’ Man vill bli servad, man vill ha mailet utskickat. […]
(Projektgruppsmedlem 1)
Man har ju identifierat en rad föräldrar, olika typer, vid det här laget. Det är rättshaveristerna som av princip… Tänk om jag bara
hade en Linux-dator… Man testar att dra det till sin spets.
(Projektgruppsmedlem 2)
Synen på motståndarna till kommunens it-lösningar kan kopplas till tidigare
formuleringar om föräldrars ”bångstyrighet”, förstått som en obenägenhet att
acceptera de subjektspositioner som kommunen fördefinierar. Att som medborgare inte vilja använda digitala kanaler i kontakten med myndigheter, görs
på detta vis till ett oacceptabelt förhållningssätt.
Förväntningar på personalen
Genom att införa en lärplattform som följer barnen från förskola till gymnasium, tilldelas förskolepersonalen ett särskilt ansvar vad gäller att skola in alla
föräldrar i hur den digitala lärplattformen fungerar. Rent organisatoriskt är
enligt kommuens webbplats också upp till personalen vid varje enskild förskola att hantera föräldrars inloggningsproblem (referens 6). För att underlätta arbetet har kommunen tillgängliggjort instruktionsfilmer på sin webbplats, liksom skriftlig information i PDF-format på åtta olika språk. Trots
stödmaterialet som personalen har möjlighet att hänvisa föräldrar till, är dessa
nya och permanenta arbetsuppgifter relativt komplicerade. En projektgrupps
medlem menar att förskolepersonalen blir de som får ”ta skiten”:
Ni är ju superviktiga. Ni drillar ju föräldrarna för det som kommer
sen. Ni får ju ta skiten. Skolan kommer ha det ganska förspänt, då
har ni redan kämpat med alla nya föräldrar.
(Projektgruppsmedlem 1)
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Det som kommer att bli spännande är att det är förskolan som
kommer att bana väg, för det är där vårdnadshavarna kommer att
möta det här systemet, när det är samma system genom grundskolan. Det kommer att vara krångligast för förskolorna att introducera föräldrarna.
(Projektgruppsmedlem 1)
Det utökade och betungande ansvaret och merarbetet som förskolspersonalen åläggs vid implementeringen, formuleras av projektgruppen som ett uppdrag som kommunen anförtror förskolepersonalen. Samtidigt uttrycks en förväntan om att personalen genom att ”drilla” föräldrarna ska inta just den typ
av disciplinerande hållning i relation till föräldrarna som jag tidigare (se kapitel sex) har visat att de på olika sätt aktivt och medvetet försöker undvika i
kommunikationsarbetet. Projektgruppsmedlemmen (1) ifråga medger att det
kommer att ”drabba barnen på grund av att deras pedagoger inte kommer att
ha lika mycket tid för dem”, men framhåller tillika att merarbete är ofrånkomligt i samband med förändringsprocesser: ”Vad är alternativet, att inte införa
ett digitalt system någon gång?”.
Det är denna slags tilltro till ny teknik som en oundviklig väg och universallösning på den offentliga sektorns många utmaningar, som förmår kommuner runt om i landet att utveckla och implementera digitala tjänster som
Flexus (jfr Jansson 2013:14f, Andréasson 2015:8, 160ff). Trots att projektgruppen inte kan svara på varför förskolan ska införa en lärplattform, omtalas lärplattformen som en självklar del av den inslagna vägen.
Eftersom personalen vid Krabaten inte upplevde ett behov av en lärplattform och befarade att den snarare skulle komma att hindra arbetet, kom
samtalen mellan projektgruppen och personalgruppen att handla om hur
förskolan skulle kunna förändra sina arbetssätt i syfte att göra plats för lärplattformen. Projektgruppen föreslår exempelvis att personalen kan flytta
över betydelsefull information till Flexus, som ett sätt att göra lärplattformen
är den självklara informationskällan och på så vis disciplinera föräldrarna till
att använda den:
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Om man som förskola säger att nu har vi inga lappar, nu ska vi testa det här… […] Man måste vara lite taskig. För det kommer inte
finnas hundra procent ”Yes vi vill ha en digital…”
[---]
Om man har ett svenskt personnummer och man vet att det är en
person som kan hantera det svenska språket så har vi sagt att ni ska
vara ganska hårda för vi tror att det här kommer hjälpa folk, att
man kommer inte runt det här…
(Projektgruppsmedlem 1)
I projektgruppsmedlemmens uttalande återkommer den tidigare beskrivna
distinktionen mellan föräldrar som inte kan, och föräldrar som inte vill, använda Flexus. Den förälder som inte kan, antas behöva någon form av stöd,
medan föräldrar som av olika anledningar inte vill, för sitt eget bästa behöver
disciplineras av personalen till att använda BankID och logga in på Flexus. Av
dialogen under mötet framträder en konflikt mellan kraven på personalen att
vara ”hård” mot föräldrarna och föräldrarnas rätt till information och inflytande över förskolan:
Förskolechef: Man känner ju krav att ’nu ska ni vara, gå all in och
nu ska ni vara stenhårda’, men hos oss funkar inte det för då exkluderar vi 90 procent av föräldrarna.
Projektgruppsmedlem 2: Och då ska ni ju inte göra så.
Förskolechef: Och då väcks ju frågan, varför ska vi ens ha det här?
Vi är ju ålagda att ha det men då känner jag ’varför?’.
Projektgruppsmedlem 2: Kan man inte tänka ändå att med tiden
kanske den här skaran som loggar in växer. Och det finns kanske
någon som tycker att det här har blivit ett lyft, att slippa förhålla sig
till lappar när man går in och ut, att lägga upp det på ett sätt som
ger minimalt med arbete för er. För de som vill finns det där men
ni jobbar med andra kanaler för att nå 90 procent av era föräldrar.
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Förskolechef: Vi har på det här huset många i personalen som är 50
och över och då är man kanske inte digitaliserad på samma sätt som
de som är unga. Och ni [adresserar kollegor i rummet] har ju varit jättebra på att peppa dem och få dem att lägga upp rum, och jag
tycker ändå att de har ansträngt sig jättemycket, men att hålla uppe
den motivationen när ingen av föräldrarna ens går in och läser…
(Dialog ur mötet mellan Krabaten och projektgruppen)
Graden av obligatorium framträder tydligt i dialogen. Trots att förskolechefen
uttrycker att de inte har ett behov av, vill eller upplever sig kunna införa en
lärplattform, försöker projektgruppen ändå finna skäl till och sätt att imple
mentera Flexus. Förskolepersonalen förväntas i egenskap av frontlinjebyråkrater förhålla dig till föräldrarna på sätt som förmår dem att agera i enlighet med
kommunens krav. Tidigare studier (Östlund 2015:122f, Olofsson et al 2015:111)
visar att förskolechefen har en betydelsefull roll i framgångsrika it-implementeringar, men tenderar att, som i detta fall, fastna mellan kraven ovanifrån och
villkoren i verksamheten.
Av förskolechefens uttalande framgår även att förutsättningarna för it-implementeringar inte enbart villkoras av föräldrarnas socioekonomiska status,
utan också av personalgruppernas tekniska kompetenser. Varannan anställd
vid svenska förskolor uttrycker ett behov av att utöka sina grundläggande datorkunskaper (Skolverket 2012; 2016), ett behov som delvis är relaterat till ålder (Östlund 2015:124). Förskolors förutsättningar att införa en lärplattform
beror på så vis även på personalgruppens sammansättning. Frågor väcks om
vilka utbildningsinsatser kommunen riktar till förskolorna inför implementeringen, eftersom dessa tillskrivs ansvaret för att i vardagen använda en lärplattform, att introducera föräldrarna för lärplattformen och att fungera som support i händelse av att föräldrarna upplever inloggningsproblem.
På sin blogg beskriver projektledaren ett system som innebär att utbildningsansvariga vid varje enhet utbildas i att administrera Flexus, för att i sin
tur undervisa kollegorna på plats i verksamheten. På så vis är det ”lätt och
odramatiskt att fråga upp på det man inte förstod eller undrar över” (refe210
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rens 12). I samband med intervjun med projektgruppen ställdes frågan hur de
ska försöka överkomma hindren som personalens teknikovana kunde komma att bli:
Vi är ju elaka och cyniska personer. Ibland pratar vi om att det
finns en lägsta anställningsnivå om man ska räkna med att ha ett
jobb i Sverige i dag. Svara på mail, läsa mail. Vi kan inte hålla utbildning i hur man läser mail…
(Projektgruppsmedlem 2)
Projektgruppen uttrycker en idé om en lägsta kunskapsnivå och förmåga som
kommunen i egenskap av arbetsgivare kan förvänta sig av sina anställda. Samtidigt, och något paradoxalt, uttrycker de en medvetenhet om att personalen
inte nödvändigtvis besitter de kompetenser som kommunen förväntar sig. En
av medlemmarna har själv undervisat förskollärare i grundläggande datorhantering och mött medarbetare som har gråtit ”eftersom de är så rädda och det
är så otäckt”. Hen fortsätter:
Och det är klart att man måste vara ödmjuk delvis men man måste också ställa vissa krav när det gäller att ta emot ett mail, bifoga
en fil och skicka det vidare. Nånstans ligger nån grundnivå att där
måste man vara.
(Projektgruppsmedlem 1)
Projektgruppen växlar mellan att uttrycka sympati med anställda som inte
upplever sig ha förmågan att hantera de nya arbetsuppgifterna, och att formulera det som personalens eget ansvar att utveckla de grundläggande kompetenser som yrket kräver. Att inga särskilda utbildningsinsatser har förberetts
för förskolan, där omställningen är som störst, behoven oklarast och stressutsattheten hög, tyder återigen på att förskoleperspektivet inte har funnits med
i arbetet. Projektgruppsmedlemmarna säger under intervjun att de själva kan
fungera som support för personalen, men ändrar sig när de inser att de inte
längre erbjuder den typen av stöd i relation till verksamheterna:
211

eckeskog · kommunikation i förskolan
Vi finns till för att hjälpa i den mån vi har möjlighet, men det
är ändå chefen som ansvarar för att hjälpa… Man får göra som
man gör med eleverna, man får göra ett åtgärdsprogram, man får
göra…. Om man har personal som inte fixar grunderna så måste
man se till att hjälpa dem. Dels finns vi… nu har inte vi såna utbildningar längre…
(Projektgruppsmedlem 1)

Digitaliseringen av den svenska förskolan
Jag inledde det här kapitlet med att beskriva de potentialer som it under de
senaste decennierna har förbundits med i svensk it-politik. Idag är det övergripande målet att Sverige ska bli ”bäst i världen på digitaliseringens möjligheter” (Digitaliseringskommissionen 2014; 2015; 2016), och fallet Flexus är ett
empiriskt exempel på hur digitalisering sker i förhållandevis analoga kommunikationsmiljöer.
Ny teknik har visats ha positiva effekter i verksamheter när lösningen i sig är
välgjord och formad utifrån de problem den ska lösa, när den är förenlig med
verksamhetens rutiner, normer och resurser, samt när den har anpassats efter
användarnas förmågor, motivation och självsäkerhet i utövandet (Andréasson
2015, Kerr 2005, Rogers 2003:15, Sahin 2006, Frank et al 2004). I fallstudien
Flexus infördes en lärplattform i den kommunala förskolan utan tydlig vägledning av identifierade problem som den förväntades lösa, utan ett artikulerat
behov och motivation bland personalgrupperna, utan hänsyn till delar av personalgruppernas upplevda kompetensbrist och utan anpassning efter de kommunikationsformer som är etablerade i förskolornas kommunikationsmiljöer.
Visionen om en enhetlig lärplattform för hela skolan har varit drivande i
projektet, men de specifika vinsterna för förskolan diffusa. Den överordnade
idén om ny teknik som bättre och modernare än dess föregångare, är ett antagande som har blivit något av en sanning i den samtida digitaliseringsdebatten (Snickars 2014:232). Det går att tala om en ”inverterad moralpanik” (Erixon 2017:166, se även Drotner 1999), som får till följd att nyanserna försvinner
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och den nya tekniken, här i form av digitala medier, uppfattas som generiska
lösningar på allsköns problem inom den offentliga sektorn (Jansson 2013:14f,
Andréasson 2015:8, 160-165). Utan ett tydligt identifierat behov i förskolan
stod projektgruppen inför den svåra uppgiften att implementera en lärplattform bland personalgrupper som inte nödvändigtvis uppfattade de nya arbetssätten som bättre än de gamla (jfr Rogers 2003:233).
Digitala medier har andra kapaciteter än analoga medier, precis som muntlig och skriftlig kommunikation har olika styrkor och svagheter. Ett mediums
potentialer och begränsningar är emellertid alltid relativa till syftet och sammanhanget, och till vilka som kommunicerar om vad (Baym 2015:176f, Lievrouw and Livingstone 2009). Mediers användningsområden överlappar varandra, människor upprätthåller relationer i en rad olika medier simultant och
skiftar mellan dem utifrån behov (Baym 2015:168). En digital lärplattform
kan inte förutsättas ersätta lappen i förskolan, men lappen och lärplattformen kan komplettera varandra och underlätta kommunikationsarbetet, förutsatt att den anpassas efter verksamhetens behov och förutsättningar. Digitala medier är sålunda inte definitionsmässigt bättre än analoga medier, men ju
mer övertygade vi är om att så är fallet, desto större är risken att vi tappar fokus på vilka problem vi försöker lösa och hur de digitala medierna löser dem.
Allt eftersom den offentliga sektorn digitaliseras, blir tillgången till och förmågan att använda digital teknik och internet en del av medborgarskapets villkor (Mossberger et al 2008:2, Mossberger 2009:17, van Deursen och van Dijk
2013:512, Zetterberg 2013:21). Denna i grunden demokratiska problematik,
menar Karen Mossberger (2009:181), borde förmå policymakare att ägna mer
fokus åt de många förmågor som ett digitalt medborgarskap kräver. När för
mågan att använda digitala medier i samband med införandet av Flexus görs
till en förutsättning för föräldrars delaktighet i barnens skolgång, lämnas emellertid åt de enskilda förskolorna att utöka föräldrarnas digitala kompetenser.
I fallet Flexus var förskolepersonalen den grupp som kommunen antog
skulle komma att ta den ”hårda smällen”, eftersom de terminsvis förväntades introducera lärplattformen för nya föräldrar. Samma år som lärplattformen infördes, lyfte kommunen i skolplanen (referens 7) fram de hastigt ökade
213

eckeskog · kommunikation i förskolan
lång- och korttidssjukskrivningarna inom skolan generellt, och bland barnskötare specifikt, som ett eskalerande och prioriterat arbetsmiljöproblem att
aktivt motarbeta. Den mest omfattande arbetsuppgiften placerades således på
yrkesgrupper vars långtidssjukskrivningar sedan tidigare identifierats som ett
problem, vars behov av en lärplattform var otydligast, och som saknade tidigare erfarenheter av lärplattformar, som hade det mest avvaktande förhållningssättet till teknik och minst vana av att tillämpa it i kommunikationen
med föräldrar (Skolverket 2016, Mårell-Olsson 2015:148, Östlund 2015:120).
Paralleller kan dras till vad Tobias Olsson (2004) skrev för ett och ett halv decennium sedan. Olsson pekade på hur den svenska it-politiken, utifrån argument om demokrati och likvärdighet, verkar för en omfattande spridning av
ny teknik, men när tekniken väl är spridd tar man inte något ”vidare ansvar
för de egna visionerna”, det vill säga hur tekniken kommer till bruk i vardagen (s 37). Uppdraget att göra lärplattformen till en konstruktiv kraft i förskolan, lämnas i Flexus fall åt de enskilda förskolorna, förskolecheferna, medarbetarna och föräldrarna.
I den digitaliseringsstrategi (Regeringskansliet 2017) som presenterades
mot bakgrund av Digitaliseringskommissionens (2016) arbete, betonades betydelsen av att stärka kompetensen hos de offentligt anställda och medborgare som blir beroende av tekniken i sitt yrkesutövande och för sin delaktighet
som medborgare. Digitaliseringskommissionen (2015) har även lyft fram betydelsen av att offentliga arbetsgivare, som kommuner, i samband med digitaliseringsinsatser erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling till de tjänstemän
vars arbete i allt högre grad blir beroende av it i olika former. I strategin (Regeringskansliet 2017) lyfts ”digital kompetens och mognad” fram som en förutsättning för förtroendet för tjänsterna som tillhandahålls (s 15). De begränsade
utbildningsinsatserna i samband med införandet av Flexus fokuserade specifikt
på lärplattformen, medan det grundläggande kompetensbehovet hos delar av
personalen lämnades åt varje förskolechef, eller varje medarbetare, att hantera.
Stora skillnader mellan arbetsgivarens förväntningar på personalens tekniska förmågor och arbetstagarnas faktiska kunskapsnivåer, riskerar att leda
till teknikstress och upplevelser av att inte behärska sina arbetsuppgifter (Arnetz och Wiholm 1997, Lundberg och Wentz 2004). När ny teknik imple214
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menteras utan att tid och resurser skjuts till för omställningen riskerar it att
bli en ”extra pålaga” och något som konkurrerar med kärnverksamheten (Östlund 2015:120f ). Detta kan skapa problem i verksamheten, istället för att lösa
dem (jfr Mårell-Ohlsson 2012:47f, Paulsson 2008:16, Convery 2009:38).
I samband med införandet av Flexus tillskrevs förskolepersonalen rollen
som support för föräldrarna. Denna fallstudie har visat att en sådan uppgift
kan vara högst oproblematisk vid en förskola, men ett heltidsarbete vid en annan. När Krabatens förutsättningar och erfarenheter förbisågs i en så allomfattande satsning som Flexus, förstärktes personalens upplevelse av att befinna sig i den kommunala byråkratins periferi. Det innebar konkret att deras
erfarenheter och förutsättningar inte togs i beaktande i samband med vare sig
utformningen och implementeringen. När tekniken formas för att tjäna de
starkas intressen, omkullkastas de revolutionerande potentialer som tekniken
kan medföra och tekniken riskerar istället att bevara existerande maktrelationer (Åström 2004:209). Föräldrar som från första början har liten eller ingen
kännedom om förskolan, får inte utökad kännedom om förskolan när informationen binds upp i ett system som kräver förmågor som de saknar.
Digitaliseringen av en organisations kommunikationsmiljöer är aldrig
värdeneutral, utan tekniken formas till stor del i händerna på de tjänstemän
som skapar underlag, upphandlar och utvecklar tekniken (Andréasson 2015,
Åström 2004). Tidigare studier visar att de som utvecklar tekniska lösningar,
så som här också är fallet, tenderar att i första hand söka återkoppling från socioekonomiska grupper som sedan tidigare har förståelse för fenomenets fördelar. På så vis rör de sig i trygga rum, tillsammans med människor som delar
deras vision (Rogers 2003:296).
Ett sätt att eftersträva att så många som möjligt ska gynnas av teknikens
fördelar, och samtidigt öka den interna kännedomen om vilka risker teknik
implementeringen kan vara förbunden med, är att istället vända sig till de svagaste länkarna i en implementeringsprocess för att orientera sig om villkoren
och motstånden hos de som är svårast att nå (Rogers 2003:296). Förskolor i
allmänhet, och förskolor som Krabaten i synnerhet, kunde ha utgjort dessa
länkar. På så vis skulle de digitala omställningar som stundar kunna genomfö
ras med hänsyn till de människor vars liv och vardag de kommer att påverka.
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Sammanfattning
Kapitlet har fokuserat på införandet av en obligatorisk lärplattform i samtliga kommunala förskolor hösten 2015. Personalen vid förskolan Krabaten befarade att lärplattformen skulle skapa merarbete i verksamheten, eftersom de
upplevde de egna förutsättningarna som oförenliga med kommunens visioner. Jag har visat att utvecklingen och implementeringen av lärplattformen
har präglats av ytterst begränsad kännedom om förskolornas behov av en lärplattform, liksom förskolornas förutsättningar att införliva den i sina kommunikationsmiljöer. Villkoren för kommunikationen i förskolor i allmänhet,
och förskolor i socialt utsatta områden i synnerhet, förbisågs i hög grad. Det
uppstod ett problematiskt avstånd mellan de vägledande idealen och förskolan Krabatens villkor.
Fallstudien ger exempel på hur digitalisering i offentlig sektor, när den införs utan hänsyn till de verksamheter och kommunikationsmiljöer de förväntas förbättra, riskerar att skapa problem inom verksamheter snarare än
att lösa dem. Frågan kan vidare förstås utifrån ett demokratiskt perspektiv,
på så vis att villkoren för föräldrarnas tillgång till information drastiskt förändrades utan ingående reflektion från huvudmannens sida om deras påverkan på möjligheterna till samverkan. Frågan behöver också förstås utifrån ett
medarbetarperspektiv, eftersom den personalgrupp som hade minst behov,
var minst tekniskt van och hade flest långtidssjukskrivna, tilldelades utökade
arbetsuppgifter, men utan särskilt riktade utbildningsinsatser eller andra utökade resurser.
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9. Slutdiskussion
Jag har ägnat denna avhandling åt att undersöka hur förskollärare och barnskötare i den svenska förskolan kommunicerar med föräldrar. Trots att kontakten med barnens föräldrar sällan omtalas i termer av kommunikation, är
det tydligt att förskollärare och barnskötare ägnar sig åt ett kommunikationsarbete i sin yrkesvardag. Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att studera förskollärares och barnskötares kommunikationsarbete i den
svenska förskolan, med ett särskilt fokus på den medierade kommunikation
en med föräldrar. Avsikten har också varit att analysera dels vilken roll försko
lepersonalen – det vill säga högskoleutbildade förskollärare respektive ofta
gymnasieutbildade barnskötare – ges i kommunikationen med föräldrarna;
dels vilka subjektspositioner som konstrueras för personalen respektive föräldrarna; och dels vilka gränsdragningar dem emellan som sker i kommunikationen. I denna avslutande diskussion kommer jag inledningsvis att sammanfatta
mina huvudsakliga slutsatser och därefter att föra en diskussion kring vilka betydelser resultaten kan ha i ett vidare samhällsperspektiv.
Med avseende på den första forskningsfrågan, det vill säga vad som karaktäriserar förskolans kommunikationsmiljö och kommunikationsarbetet,
framträder en bild av fem relativt skilda kommunikationsmiljöer som i varierande grad blir föremål för reflektion från förskolechefer och medarbetares sida. Det fysiska mötet tillskrivs en stor betydelse i samtliga miljöer och är
den kommunikationsform som personalen i regel jämför olika typer av medierad kommunikation med. Medarbetarna förhåller sig delvis öppna och delvis avvaktande till medierad kommunikation, men hyser samtidigt överlag en
stark tilltro till publika digitala medier. Bloggar och Facebook-sidor tillskrivs
potentialen att synliggöra förskolan för det omgivande samhället. Drivkraf217
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ten bakom användningen av dessa digitala medier tycks vara att lyfta förskolan som samhällsinstitution, snarare än att positionera den enskilda förskolan
på en konkurrensutsatt marknad.
Den andra forskningsfrågan rör förutsättningar för kommunikationsarbetet och vilka utmaningar som kan identifieras i relation till detsamma. Studien visar att personalen generellt sett saknar nödvändiga resurser för att arbeta med kommunikation på ett tillfredställande sätt. Tekniktillgången vid
de kommunala förskolorna är knapphändig, medan medarbetarna vid den
privatägda förskolan med en större flexibilitet kan införskaffa och pröva nya
tekniker och kommunikationsformer. Förväntningarna på förskollärares och
barnskötares förmågor är samtidigt höga inom alla studerade verksamheter,
vad gäller personalens kompetens att möjliggöra inflytande i förskolan för en
diversifierad föräldragrupp.
Att nå och förmå föräldrar att uppfylla det ansvar som personalen tillskriver dem i egenskap av förskoleföräldrar är en gemensam och framträdande utmaning vid samtliga förskolor, även om uppgiften kräver störst ansträngning
i lågresursområden. Samtidigt som personalen vill undvika att inta disciplinerande positioner i relation till föräldrarna, är dessa positioner svåra att undvika i kommunikation som i hög grad fokuserar på att synkronisera barnets
två sociala rum. En annan gemensam utmaning är att i ett digitaliserat medielandskap utveckla systematiska arbetssätt för både personalens och föräldrarnas fotografering och bildhantering. I övrigt kan kommunikationsarbetet sägas ha vitt skilda innebörder i olika stadsdelar inom en och samma kommun,
beroende på vilka föräldragrupper som dominerar i bostadsområdet (inklusive deras socioekonomiska villkor). På så vis skiljer sig också kraven på förskolepersonalen åt mellan olika förskolor.
Vad gäller den tredje forskningsfrågan, det vill säga vad som karaktäriserar
kommunikationens innehåll och form, visar studien att den medierade kommunikationen i första hand berör praktiska frågor och i andra hand förskolans
pedagogiska innehåll. Proportionerna däremellan beror i viss mån på föräldragruppernas socioekonomiska förhållanden, men också på vilket tidsmässigt
utrymme personalen har för kommunikationsarbete. Det bakomliggande ar218
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betet inom förskolan, till exempel personalens kompetensutvecklingsbehov
eller organisatoriska förändringar, ägnas lite uppmärksamhet. Utmaningar eller problem i verksamheten lyfts heller inte fram i exempelvis breven. Vilken
information förskolorna förmedlar – och inte förmedlar – är i min mening en
del i personalens gränsdragningspraktiker. Föräldrarna omtalas eller tilltalas
inte i intervjuerna och kommunikationsmaterialet som medverkande aktörer,
vilka i vardagen har reellt inflytande över verksamheten. Med utgångspunkt i
denna studie släpps föräldrarna in som bekräftande publik avseende den pedagogiska verksamheten och som partners i det praktiska. De ansvar som
föräldrar har gentemot förskolan regleras ingenstans formellt sett, utan förmedlas till föräldrarna genom den så kallade fostran till förskoleförälder som
Markström och Simonsson (2017) skriver om. Formandet av förskoleföräldern inleds i samband med inskolningen och kan enligt mig sedan sägas fortgå i den medierade kommunikationen under hela barnens tid vid förskolan.
Studien visar att förskolornas kommunikation varierar påtagligt sett till
både innehåll och form. På liknande vis som språket används för att signalera
likvärdighet, vänskaplighet eller auktoritet i relation till föräldrarna (jmf Enö
2013, Löfdahl 2014a; 2014b) används teckensnitt och illustrationer som resurser för att förmedla närhet och distans, samt för att undvika en disciplinerande position i relation till föräldrarna. Det standardiserade gränssnittet för
kommunens webbplatser säkerställer att de håller en hög lägsta nivå innehållsligt och formmässigt, och bidrar till enhetlighet inom organisationen. Samtidigt framstår de kommunala förskolornas webbplatser som mer anonyma och
likformiga än de fristående förskolornas, vilka istället gestaltas med hjälp av
en variation av färger, former och innehåll. De senare framträder därför i högre grad som spännande, lekfulla och trygga miljöer, befolkade av kompetenta och nöjda arbetslag. De naivistiska uttrycksformerna som annars är vanliga
i förskolan har i studien diskuterats som en fråga av betydelse för medarbetarnas professionaliseringssträvanden: Å ena sidan bidrar den för förskolan utmärkande visuella framtoningen till att signalera trygghet och att barnet står
i centrum, å andra sidan riskerar den att undergräva den professionella position som personalen är angelägna om att upprätta för sig själva.
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Avseende den fjärde forskningsfrågan, det vill säga hur digitaliseringen
sker i förskolan, framträder en komplex bild av flera parallella pågående digitaliseringsprocesser. Personalens egna initiativ till närvaro i publika digitala
medier förknippas här med positiva värden och möjligheten att etablera egna
narrativ om förskolan. Fallstudien Flexus ger exempel på digitalisering initierad ovanifrån, utan hänsyn till förskolornas kommunikationsmiljöer eller specifika behov, eller förmågorna hos de (föräldra)grupper som förväntas använda den digitala lärplattformen. För personal och föräldrar i områden som inte
överensstämmer med de ideal som fungerat vägledande i projektet, riskerar
digitaliseringen att, som Fredrik Paulsson (2008:16) skriver, skapa problem istället för att lösa dem. De förskolor som sedan tidigare upplevt stora utmaningar vad gäller samverkan och kommunikation med föräldrar, har också avsevärt sämre förutsättningar att hantera ökade krav på digitalisering.

Bristfälliga förutsättningar:
Tre problemområden
Som framgått tidigare visar studien att personalen saknar tid, tekniska resurser och utbildning för den typ av kommunikationsarbete de ägnar sig åt – och
förväntas ägna sig åt. Att både förskollärare och barnskötare inom ramarna för
sina respektive utbildningar i liten eller ingen utsträckning har förberetts för
kommunikationsarbete, innebär ofrånkomligen att förmågorna och tillvägagångssätten skiftar påtagligt både inom personalgruppen och mellan förskolorna. Eftersom arbetet med kommunikation i flera av förskolorna inte heller är en prioriterad del i verksamheten, sker arbetet många gånger på ”stulna
stunder” och under stor tidspress. Därtill saknar i synnerhet de kommunala
förskolorna tillgång till ändamålsenliga tekniska verktyg, vilket ytterligare bidrar till att arbetet prioriteras ned.
I ett vidare perspektiv kan dessa bristfälliga förutsättningar, som jag ser
det, kopplas till tre övergripande problem: ett demokratiskt problem, ett arbetsmiljöproblem och ett professionaliseringsproblem.
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Ett demokratiskt problem
Det första problemet handlar om föräldrars likvärdiga tillgång till information om förskolan som en förutsättning för inflytande. Som Tallberg Broman
och Holmberg (2007) skriver innebär de vaga direktiven för hur samverkan
mellan personal och föräldrar i praktiken ska gå till, att den har blivit väldigt
varierad och individualiserad. Även i kommunikationsarbetet lämnas ett stort
utrymme åt varje enskild förskola att utforma sin egen kommunikationsmiljö. Detta, i kombination med avsaknaden av en gemensam kompetens- och
kunskapsbas, och bristen på tid och tekniska resurser, resulterar i att kommunikationen blir spontan och olikartad istället för övervägd och planerad.
Studien bekräftar på så vis de förhållanden som Skolverkets utredare pekade på redan 2002: Bristen på en gemensam kunskapsbas, forum för reflektion
och etablerade systematiska arbetssätt vad gäller kommunikation, får till följd
att föräldrar vid olika förskolor ges olika förutsättningar för inflytande. Om
personalen vill att föräldrarna ska tillgodogöra sig information och omvandla den till kunskap som möjliggör delaktighet i förskolans verksamhet, krävs
en förmåga att anpassa informationen utifrån föräldrarnas skiftande förutsättningar och förmågor (Skolverket 2002). Jag instämmer i denna slutsats och
vill dessutom lyfta fram de demokratiska implikationerna av att information
binds upp i digitala system och att kraven på föräldrarnas förmågor därmed
också förändras. Detta får jag anledning att återkomma till lite längre fram.
Ett arbetsmiljöproblem
Det andra problemet handlar om diskrepansen mellan förväntningarna på
personalen och de (varierande) institutionella villkoren som kommunikations
arbetet ges i verksamheterna. Personalen förväntas äga förmågan att delaktiggöra och involvera föräldrarna i verksamheten, men personalen saknar i hög
grad utbildning, tid och ändamålsenlig teknik för att göra det i den (nya) digitala kommunikationsmiljön. Personalens privat förvärvade kompetenser och
privata smarta mobiltelefoner blir därför nödvändiga förutsättningar för att
personalen ska kunna kommunicera med föräldrar på de sätt de önskar och
som i många fall dessutom förväntas av dem. Med hjälp av privata resurser
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kompenserar personalen för arbetsgivarens brister, vilket kan förstås som ett
led i de anpassningsstrategier som förskolepersonalen historiskt sett har utvecklat under lång tid för att få förskolan att fungera trots återkommande
nedskärningar (jfr Lidholt 1999).
Bristen på en gemensam kunskapsbas och det relativt stora kompetensutvecklingsbehovet vad gäller grundläggande datoranvändning, innebär att äldre och/eller teknikovana arbetslag är sämre rustade än andra för att hantera
den digitala omställningen. Dessa skillnader blev särskilt påtagliga i samband
med införandet av en obligatorisk lärplattform i förskolan Krabaten, då förväntningarna på personalens kompetenser plötsligt ökade utan att motsvarande utbildningsinsatser sköts till. När digitalisering genomförs utan hänsyn
till kunskapsnivåerna hos dem som förväntas realisera de politiska visionerna
i praktiken, riskerar arbetsgivarens förväntningar att överskrida personalens
upplevda förmåga och öka stressen inom redan hårt ansatta yrken (Arnetz och
Wiholm 1997, Lundberg och Wentz 2004).
Ett professionaliseringsproblem
Det tredje problemet som de otillräckliga resurserna för kommunikationsarbetet leder till, handlar om personalgruppernas gemensamma ambition om
att höja förskolans status i samhället. Möjligheterna att frammana vissa verklighetsintryck är en typ av maktmedel (Fairclough 1989:4, Winther Jørgensen, Phillips 2002:17) och jag har i avhandlingen beskrivit hur medarbetarna
i sina kommunikationspraktiker har möjlighet att forma den offentliga bilden av förskolan i linje med hur de själva förstår den. De utnyttjar också denna
potential i olika utsträckning. Personalens skiftande kompetenser, frånvaron
av forum för reflektion kring kommunikation, liksom bristen på tid, minskar
benägenheten att utveckla rutiner och systematiska arbetssätt, vilket i sin tur
bidrar till oförutsägbarhet och tillfälliga lösningar. Vid flera av förskolorna varierar kommunikationen därför i fråga om innehåll, form och tonalitet, beroende på vem i arbetslaget som är avsändare.
Med hänvisning till Hall (1980) behöver det fysiska mötets upphöjda posi
tion i förskolornas kommunikationsmiljöer förstås utifrån de många ledtrå222
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dar som interaktionen ansikte mot ansikte erbjuder personalen angående hur
meddelanden tas emot av föräldrar. Personalen upplever en trygghet i att under mötet kunna anpassa sitt förhållningssätt och kommunikation efter föräldrarnas respons. Tryggheten kommer sig sannolikt också av den stora vana
som personalen har av att träda in i en professionell roll i samband med föräld
rarnas lämningar och hämtningar av barnen. I hallen finns dessutom goda
möjligheter att lära av sina kollegor. Arbetet med medierad kommunikation
sker inte på samma vis i öppna rum och genom kollegialt samarbete. I jämförelse med det fysiska mötet ger den medierade kommunikationen därför färre
ledtrådar om hur föräldrarna reagerar på och tar emot information. Med utökad och delad kunskap om medierad kommunikation skulle personalen uppleva större trygghet i kommunikationsarbetet. De skulle också få bättre vetskap om att de genom sina formuleringar och sin formgivning gynnar vissa
tolkningar av budskapen framför andra. Den medierade kommunikationen
har på så vis potential att fungera som en resurs i personalens professionaliseringssträvanden.

Digitaliseringens möjligheter och problem
Under arbetet med avhandlingen har det blivit tydligt att digitaliseringen av
kommunikationen i förskolan inte kan förstås som en enkel linjär process i
vilken analoga medier kontinuerligt ersätts av nya, och vad som regelmässigt
antas vara ”bättre”, digitala medier. Snarare har det varit nödvändigt att betrakta digitaliseringen som en komplex process med flera parallella spår. Dessa
har initierats från olika håll, i olika syften och med varierande hänsyn till förskolans organisationskultur och kommunikationsmiljö. Resultaten från denna studie visar att digitaliseringen på en och samma gång är en positiv och negativ kraft i förskolornas kommunikationsmiljöer.
Det har tydligt framgått att digitaliseringen är en positiv kraft i förskolorna vad gäller publika, digitala medier så som bloggar. Personalen vittnar om
att tillgången till digitala medier har inneburit utökade möjligheter för dem
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själva att formulera motberättelser till de negativa representationerna av förskolan som de upplever dominera i traditionella nyhetsmedier. Att via publika digitala medier få möjlighet att etablera egna narrativ i kommunikationen med centrala målgrupper och i någon mån kringgå nyhetsmediernas
traditionella grindvaktsfunktion, upplevs positivt i många olika organisationer inom svensk offentlig sektor, vilket bland andra Anna-Karin Olsson och
Mats Eriksson (2016:200) påvisat. Här är förskolan inget undantag. På så vis
har medielandskapets förändring i någon mån realiserat den önskan som förskollärarna i Paula Berntssons (2006) studie uttryckte redan för tretton år sedan, om att få synliggöra en professionell pedagogisk förskola och agera experter på sin egen verksamhet.
Det digitala incheckningssystemet Tida är ett annat exempel med positiva förtecken på hur digital teknik implementeras vid de förskolor som har ingått i studien. Genom Tida överförs ansvaret för att planera barnens närvaro från personalen till föräldrarna, samtidigt som systemet övertar funktionen
av att rikta påminnelser till föräldrarna. På så vis frigör tekniken personalen
från den typ av disciplinerande roller som de uppger sig vilja undvika i kommunikationsarbetet och införandet av systemet löser därför ett reellt problem
i verksamheten.
Det går med utgångspunkt i studien att tala om den digitala tekniken som
positiv resurs när medarbetarna själva tar initiativ till tillämpningen, när den
adresserar ett identifierat problem och när den anpassas efter förskolans kommunikationspraktiker, men också när det, som Joachim Åström (2004:210)
skriver, ”redan finns en ambition att förändra”. Andra typer av digitaliseringsprocesser fungerar däremot som en negativ kraft i förskolan.
I fallstudien om lärplattformen Flexus framträder en bild av en lärplattform som formats utifrån ett föräldraideal som inte överensstämmer med
Krabatens föräldragrupper, detta till följd av tidsbrist och otillräcklig hänsyn
till förskolors kommunikationspraktiker. Avståndet mellan den kommunala
organisationens visioner och den enskilda förskolans vardag, innebar att personsonalen upplevde lärplattformen som oförenlig med förskolans kultur och
kommunikationsmiljö. I samband med implementeringen i kommunen pla224
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cerades också de tyngsta arbetsuppgifterna på kommunens barnskötare och
förskollärare, det vill säga de grupper som hade minst erfarenheter, sämst förutsättningar och därtill otydligast behov av att införa en lärplattform. I överensstämmelse med vad Tobias Olsson (2004) noterar, kommer det an på de
enskilda förskolorna att omsätta kommunens visioner till verklighet. Denna
typ av digitaliseringsprocesser, som sker utan hänsyn till dess sociala implikationer, leder också till ökade stressnivåer hos personalgrupper vars långtidssjukskrivningar kommunen uttryckt att behöver minska (referens 7).
Digitaliseringen av den offentliga sektorn innebär genomgripande förändringar i organisationers kommunikationsmiljöer och behöver ske med hänsyn
till befintliga kommunikationsformer och arbetssätt. Digitaliseringen behöver även ske med utgångspunkt i diskussioner om syfte, verksamheters förutsättningar och faktiska behov av förändring, liksom befintlig kunskap och
kompetens hos den personal som förändringen berör. I samband med utvecklingen av lärplattformen Flexus genomförde kommunen en utförlig teknisk
riskanalys (referens 10), redovisad i form av en matris som åskådliggör tekniska problem (så som havererade servrar) och potentiella hot mot lärplattformen (så som läckande inloggningsuppgifter). Riskanalysen överblickar de
långsiktiga och abstrakta tekniska konsekvenserna av implementeringen. På
motsvarande vis skulle en social riskanalys kunna ge en bild av förändringens
sociala implikationer och medförda risker. Ett sådant förhållningssätt skulle
identifiera vilken typ av utbildning, tid, dialog och stöd som på en grundläggande nivå är nödvändig för att den nya tekniken ska bli en tillgång för organisationer och användare, istället för en belastning. En risk är annars att digitala lösningarna som Flexus, även de som avser att vara socialt utjämnande,
istället gynnar de föräldrar som redan sitter på de starkaste positionerna i samhället och som snabbast tillgodogör sig dess fördelar (Eastin et al 2015:418, van
Dijk 2008:16, van Deursen och van Dijk 2013:521, Mossberger et al 2008:146,
Samuelsson 2014:36).
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Förskolechefens roll och betydelse
Förskolechefer tillskrivs i läroplanen ett särskilt ansvar för att ”formerna för
samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta” (Skolverket 2010:16). Förskolecheferna i denna studie har också visat sig betydelsefulla för hur den
medierade kommunikationen utvecklas i respektive organisation. I de fall
cheferna är intresserade och engagerade färgar det av sig på verksamheterna och ökar benägenheten hos övrig personal att testa nya kommunikationsformer och att överhuvudtaget avsätta tid för kommunikationsarbete. Samtidigt är det tydligt att förskolechefernas kunskaper och intressen för denna
kommunikation är förvärvade inom privatlivet och därmed slumpmässiga,
snarare än likvärdiga och förvärvade inom ramarna för en samordnad utbildning. Annorlunda uttryckt förutsätts förskolecheferna äga förmågan att upprätta rutiner och infrastrukturer för en fungerande kommunikationsmiljö,
men uppdraget utförs utifrån en mycket varierande kunskap och intresse för
kommunikationsarbete.
I Skolverkets (2002) utredning om förskolors kommunikation betonas betydelsen av att förskolecheferna tar utgångspunkt i vad som kännetecknas
som hög kommunikationskvalitet i just deras förskola. Personalen bör vidare enligt utredarna utbildas i att anpassa kommunikationen efter föräldrarnas
livsvärldar exempelvis genom språkbruk, förenklingar och kontextualiseringar. En gemensam kunskapsbas bland förskolecheferna är också i min mening
en absolut förutsättning för att kunna uppfylla detta (samverkans)uppdrag.
Förskolechefens roll påverkar tydligt möjligheterna för personalen att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg i strävan att förskolan ska uppnå sina mål.
Den här avhandlingen har visat att förutsättningarna för förskolornas
kommunikationsarbete och deras respektive kommunikationsbehov, i likhet
med samverkan generellt sett (Markström 2007; 2013), starkt präglas av vilka föräldragrupper som dominerar i förskolans närområde. Svenska förskolor samverkar med, och förväntas möjliggöra, att alla föräldrar (som vill) får
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inflytande i verksamheten. Detta förutsätter att föräldrar på ett likvärdigt vis
har tillgång till relevant information om förskolan och att det finns fungerande forum för delaktighet. Lösningen är emellertid inte att kommunicera med
alla föräldragrupper på likartade sätt. Lika lite som det är möjligt att tala om
digitala medier som i alla lägen bättre eller sämre än analoga medier, är det
möjligt att definiera vad som utmärker god kommunikation i alla förskolor.
En strävan från politiskt håll borde istället vara att säkerställa att de institutionella villkoren för kommunikationsarbetet är sådana att såväl förskolecheferna som förskollärarna och barnskötarna har de grundläggande förutsättningarna och kompetenserna som krävs för att på ett likvärdigt sätt anpassa
kommunikationspraktikerna efter de specifika villkoren som råder i enskilda förskolor, inkluderat barn-, föräldra- och personalgruppers skilda behov.
Allt eftersom kraven på digitalisering höjs, ökar också förväntningarna
på förskolechefernas förmågor att göra övergripande bedömningar angående förskolans kommunikationsmiljöer, inklusive deras kommunikationsarbete. Förskolechefer har en betydelsefull roll i framgångsrika it-implementeringar (Östlund 2015:122f, Olofsson et al 2015:111), men tenderar att trängas
in mellan kraven uppifrån i organisationen respektive de konkreta villkoren i
verksamheten ”på golvet”. Fallstudien Flexus är ett tydligt exempel. När krav
på digitalisering kommer utifrån, utan hänsyn till verksamheterna eller tillräckliga, riktade utbildningsinsatser, blir det förskolechefens och personalens
uppgift att i egenskap av så kallade frontlinjebyråkrater (Lipsky 1980) medla
mellan starkt divergerande krav. Framförallt måste de hantera de problem implementeringen medför i den dagliga verksamheten. När kommunikationsmiljön i förskolan utformas utan hänsyn till föräldrars varierande språkliga,
kunskapsmässiga eller tekniska resurser och kapaciteter, riskerar information
att låsas in och i första hand tillgängliggöras för den majoritet som redan är
så kallat informationsstarka (jfr Rogers 2003, Eastin et al 2015, van Deursen
och van Dijk 2013).
Slutligen kan nämnas att förskollärarna och barnskötarna i denna studie
hade en relativt samstämd syn på kommunikationsarbetet. Inte heller syns
några påtagliga skillnader vad gäller arbetsfördelningen mellan yrkesgrup227
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perna. Kommunikationsarbetet framträder generellt som en gemensam arbetsuppgift, vilket ligger i linje med den platta hierarkien som följer med
arbetslagsprincipen i förskolan (jfr Enö 2005:27). Förskollärarna tillskrivs i läroplanen emellertid ett särskilt ansvar för samverkan, varför det kan finnas anledning att inom arbetslagen diskutera hur detta ansvar tar sig uttryck i kommunikationsarbetet.

Kommunikation som
professionell kompetens och resurs
Ingegerd Tallberg Broman (2017:26) har betonat att föräldrasamverkan är en
professionell kompetens, något som förskolepersonalen ”kan bli bra på, något
man kan lära sig om”. Behovet av att lyfta fram samverkan som en faktisk
yrkeskompetens understryker den marginella position som samverkansfrågor,
inklusive kommunikation, tenderar att ges i arbetet vid förskolan. Samma
förhållanden känns igen också i utbildningarnas utformning och i forskningen om förskolan (Tallberg Broman och Kolfjord 2011). Denna avhandling om
kommunikationsarbetet i förskolan, som en del av samverkansuppdraget, är
ett försök att i någon mån råda bot på denna brist, även om mycket återstår
att utforska.
En utgångspunkt för mig har varit att förskoleorganisationers identiteter
och legitimitet konstrueras i relation till omgivningen. Förskolans yrkesgrupper upplever att förskolan är underskattad och i viss mån feltolkad, och från
fackligt håll har arbetet med att höja förskolans legitimitet och status pågått
i decennier. Det är en etablerad tanke i förskolesammanhang att ett gemensamt yrkesspråk för förskollärare underlättar möjligheterna att formulera och
definiera det egna kunskapsfältet (jfr Colnerud och Granström 2016). Precis
som många andra kommunikationsvetare (Fairclough 1989, Winther Jørgensen och Phillips 2002, von Platen 2006) hävdar jag att förmågan att genom
kommunikation föra fram sina sätt att förstå verkligheten är en form av makt.
På ett liknande vis som det utökande skrivandet i förskolan har bidragit till att
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synliggöra tidigare oartikulerade kunskaper och förmågor (Enö 2013:1f, Karlsson 2012:36) kan därför ett förändrat medielandskap sägas utöka personalens
möjligheter att använda digital kommunikation i sin strävan att höja förskolans status. Genom att själva gestalta förskolan upplever sig medarbetarna vid
förskolorna ha möjlighet att omförhandla de etablerade och i deras åsikt felaktiga föreställningar om förskolan som existerar i samhället. Situationen är
ett exempel på det Nancy Baym och danah boyd (2012:322) menar att digitala medier kan göra, nämligen att deras semi-publika karaktär synliggör för
fysiskt avlägsna publiker sådant som egentligen alltid har pågått. Kommunikationsarbetet i självvalda digitala medier, som bloggar, blir ett sätt för personalen att synliggöra en redan existerande, högkvalitativ förskoleverksamhet.
Jag betraktar förskollärarna och barnskötarna som en typ av icke-professionella kommunikatörer (Heide et al 2018), vilka formulerar innebörderna av arbetet vid förskolan på sätt som kan liknas vis hur enskilda poliser använder digitala medier för att kontinuerligt rekonstruera polisarbetets innebörder (Lee
McGovern 2013). På spel i dessa rekonstruktioner står polisväsendets respektive förskolans legitimitet och status, som ständigt behöver underhållas för att
upprätthållas.
Det kan förefalla paradoxalt att medarbetare vid de studerade förskolorna upplever sig missförstådda och underskattade i sitt yrkesutövande, när den
svenska förskolan är en av de mest uppskattade offentliga verksamheterna sett
utifrån brukarnas horisont, det vill säga föräldrarna (Johansson et al 2015). En
förklaring som Marianne Enö (2011:12) ger till detta är att den bekräftelse som
personalen söker inte finns hos föräldrarna, utan snarare söks hos beslutsfattare i samhället inom såväl offentlig som privat sektor, och från en vidare allmänhet. Föräldrarna kan alltså beskrivas som signifikanta andra i relation till
vilka personalen i vardagen bygger sina professionella identiteter, men genom
att framställa sin verksamhet i publika sammanhang når personalen potentiellt sett också nya grupper, vars erkännande personalen saknar och söker.
Lösningen på den seglivade utmaningen att höja förskolans status är inte
att alla förskolor börjar blogga om sina verksamheter, men studien visar att
det finns en emancipatorisk kraft i att formulera sig själv och sin organisation
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i offentligheten. Att visa upp förskolan och sina egna kompetenser inför en
tilltänkt publik kan såldes ha effekter bortom det faktiska antalet mottagare,
så kallat auto-kommunikativa effekter (von Platen 2013), som jag är övertygad
om bidrar till att forma förskolans identitet, stärka upplevda gemenskaper och
öka medarbetarnas identifikation med organisationen (jfr Enö 2011, Christensen och Askegaard 2001, von Platen 2013).
Men en organisations legitimitet genereras inte enbart i förhållande till
vilka grupper som bedömer den, utan påverkas också av de normer utifrån
vilka den bedöms (Bitektine 2011). Förskolan kan exempelvis sägas ha hög legitimitet som en trygg vistelseplats för barn, det vill säga som en organisation
för omsorg – men medarbetarna vill samtidigt att förskolan ska uppfattas som
något ”mer” och delvis annorlunda. Personalens återkommande försök att
rama in förskolan som professionell pedagogisk verksamhet sker därför i ständig motmakt till föreställningar om förskolan som dagis, alltså blott barnpassning, vilka personalen upplever som nedvärderande. Språkets starka symboliska betydelse (Fairclough 1989) framträder i studien som tydligast just i den
laddade frågan om förskolans benämning som förskola eller dagis. I min tolkning försöker personalen genom de publika framställningarna inte enbart nå
nya publiker, utan samtidigt också omförhandla själva grunderna för förskolans legitimitetsanspråk i samhället, det vill säga den måttstock utifrån vilken
förskolans legitimitet återkommande bedöms.
Personalens starka drivkraft att föra fram en bild av förskolan som en professionell pedagogisk verksamhet, kommer i olika grad och på olika vis till
uttryck i förskolornas kommunikationsmaterial. Kandidatens veckobrev följer exempelvis en övervägd formgiven mall som ger viss auktoritet och tyngd
åt kommunikationen. Både Kandidatens och Kompisens brev visar hur förskolor på ett medvetet vis använder språkliga och visuella uttrycksformer för
att distansera sig från förlegade föreställningar om förskolan. Arbetet med att
ständigt (åter)upprätta förskolan som en professionell pedagogisk verksamhet
pågår på flera plan i svenska förskolor och är på intet sätt unik för eller isolerad till de förskolor som jag studerat. I Nässjö kommun (nassjo.se u.å.) har
man exempelvis valt att döpa om förskolor med namn som Mumindalen och
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Regnbågen till Fredriksdals förskola och Stensjöns förskola. Förändringen förväntas, enligt uppgift på den egna kommunens webbplats, underlätta för föräldrar att koppla samman förskolor med bostadsområden. Men namnbytet
framhålls av kommunen också som ett sätt att lyfta fram och synliggöra (förskollärar)professionen. Namnen Mumindalen och Regnbågen rymmer, liksom epitetet dagis, förlegade idéer om förskolan, vilka Nässjö kommun aktivt
vill distansera sig från.
I linje med det resonemang som har förts i Nässjö kommun, har jag i
mina analyser av förskolors kommunikationsarbete hävdat att personalen utifrån sin gemensamma ambition om att professionalisera förskolan har anledning att överväga och reflektera vidare kring hur de gestaltar organisationen,
inte bara språkligt, utan också visuellt. Detta förhållningssätt kan givetvis problematiseras. Ball (2006:698) menar exempelvis att offentliga organisationers
transparens paradoxalt nog riskerar att minska allt eftersom medarbetarna utvecklar och förfinar sina förmågor att gestalta verksamheten på sätt som överensstämmer med policy och normer. En fråga som väcks är huruvida mer
oövervägda kommunikationspraktiker, där information sammanställs med
utgångspunkt i slumpmässiga kompetenser, på stulna stunder och utan vidare reflektion, bidrar till mer autentiska framställningar och transparens i förskolorna?
Sätten som organisationen framträder är alltid en produkt av medarbetar
nas förmågor, drivkrafter och intentioner – och resultatet av deras prioriteringar och perspektiv (Kress 2010). Det existerar inga neutrala framställningar
av en organisation. När komplexa verksamheter kommuniceras till utomstående är det oundvikligt och nödvändigt att de reduceras för att föräldrar, i detta fall, ska få tillträde till förskolan så som den pågår under timmarna mellan
lämning och hämtning. Att som förskollärare eller barnskötare ha förutsättningarna för och äga förmågan att på ett medvetet vis överväga vilka aspekter av verksamheten som synliggörs för vem, varför och i vilka syften, behöver
därför förstås som ett professionaliserings- och ett demokratiseringsverktyg.
Kommunikationens innehåll, men också språket och de visuella uttrycksformerna, förmedlar betydelser av förskolan och bidrar till de allmänna före231
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ställningarna om organisationen och dess legitimitet (Höllerer et al 2013:524,
Meyer 2013:494, 530, Christensen och Askegaard 2001:297, Christensen
2005:53, se även Heide et al 2005:86f ). De vanligt förekommande, barnsligt
präglade teckensnitten och illustrationerna som jag har diskuterat tidigare i
avhandlingen fyller förvisso funktioner i förskolan: de signalerar bland annat att förskolan är en trygg plats där barnen står i centrum. Tillämpningen
av dessa naivistiska, traditionellt sett mjuka multimodala uttryck skulle utifrån Jane Osgoods (2012) perspektiv även kunna tolkas som ett uttryck för
motstånd mot traditionella, manligt präglade kriterier för vad som utmärker
professionalitet. Men jag ser samtidigt uppenbara risker med ett oreflekterat
nyttjande av denna särpräglade estetik i kommunikationsarbetet med vuxna.
Den tycks inte i första hand vara resultatet av kollegiala överväganden, utan
en produkt av seder, vanor och bruk av analoga kommunikationstraditioner i
förskolan (i huvudsak inriktade mot barn), som har följt med in i den digitala
kommunikationen med vuxna. Vid flera av förskolor återspeglas därför inte i
den visuella framtoningen den omfattande förändring som förskolan har genomgått under de senaste tjugo åren, och som personalen är angelägen om att
omgivningen ska känna till och helst också bekräfta.
Att inom arbetslagen medvetet reflektera över hur organisationen gestaltas
i relation till föräldragrupper och det omgivande samhället kan fungera som
ett sätt att själva försöka påverka detta förhållande, så att övergången från dagis till förskola också representeras multimodalt i kommunikationen. De värden som den karaktäristiska, barnsliga inramningen tillför i verksamheternas
kommunikationsmiljöer, behöver enligt mitt sätt att se ställas mot de värden
som skulle kunna gå förlorade – eller erövras – om de byts ut.
Oavsett om denna förändring av kommunikationen tolkas som ett uttryck för opersonlig likriktning eller angelägen modernisering, är det betydelsefullt att kommunikationsarbetet i förskolan betraktas som en central del av
den faktiska verksamheten. Först då kan personalen ges reella möjligheter att
på ett medvetet och reflektivt sätt använda kommunikation som den demokratiserings- och professionaliseringsresurs som den skulle kunna vara.
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Framtida forskning
Låt mig också avslutningsvis i korthet säga något om de forskningsuppgifter
som ligger framför oss. Ett naturligt nästa steg avseende förskolan vore givetvis att studera föräldraperspektivet. Det vore särskilt intressant att analysera
hur olika föräldragrupper förhåller sig till och uppfattar förskolors medieanvändning, liksom hur de tolkar och förstår de subjektspositioner de tilldelas i
mötet med personalen. Det vore också meningsfullt att studera en mängd olika typer av förskolor runt om i landet, såväl små byaförskolor i kommuners
utkanter som vinstgenererande förskolor i Stockholms innerstad. Ett ytterligare angreppssätt vore att försöka fånga in vidden och variationsrikedomen i
kommunikationsarbetet i förskolan genom att inkludera såväl organisationer
som ligger i framkant när det gäller tillämpning av digitala kommunikationslösningar, som de som medvetet valt att stå helt ”utanför”.
Heide et al (2018) formulerade nyligen vilka forskningsbehov de ser vad
gäller organisationers strategiska kommunikation. Bland annat efterfrågas
tvärvetenskapliga studier som kastar ljus på hur kommunikation sker i förhål
landevis outforskade delar av samhället och bland medarbetare som traditionellt sett inte har studerats som en slags kommunikatörer. Föreliggande
avhandling kan betraktas som ett litet bidrag till det forskningsfält som avses. Sett ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv vore det
meningsfullt att jämföra kunskaperna från denna studie med andra typer av
organisationer, där kommunikationsarbetet spelar en central roll och där digi
taliseringen av medielandskapet är av stor demokratisk och professionell betydelse.
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Communication in pre-school
Pre-school teachers and childcare
workers communicating with parents
in a digitalised media landscape

Introduction
Pre-school is an educational space for half a million children, and a place of
work for 100,000 Swedes (the Swedish Schools Inspectorate, 2017:8). Preschool is also a prerequisite for parents to be able to work. In addition, preschool is a day-to-day meeting place for staff and parents – a meeting place
that has changed in recent decades.
To be in contact with the children’s parents has always been a part of the
work carried out at pre-schools, but expectations regarding the ability of the
staff to include parents in pre-school activities has increased since the preschool reforms in the late 1990s (Persson and Tallberg Broman, 2002; Löfdahl, 2014b). Additionally, the situation is different when it comes to communication with parents: the media landscape has changed, and digitalisation has
increasingly become a requirement in the public sector (Andréasson, 2015).
However, to what extent and in which ways these changes affect communication between pre-schools and parents is something we know little about.
The pre-school reform, and the introduction of the first curriculum for
pre-schools at the end of the 1990s, can be described as a milestone in the pro235
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fessionalisation of the pre-school sector, and a step away from daycare (with
the main focus on looking after the children) towards a pre-school designed
primarily as an educational learning environment (Granbom, 2011; Berntsson, 2006). Previous studies (Berntsson, 2006) show that pre-school teachers
feel that outdated notions about pre-school being a “daycare centre” (Swedish:
dagis) remain in the news media and amongst the general public, and they express a strong desire to be perceived as professional educators rather than a parental support service.
The pursuit by pre-school staff of professionalism, status and recognition
by the wider world is happening at a time when the parents’ formal influence over pre-schools has been increased, and the staff, due to democratic aspirations and a growing customer/vendor relationship, are expected to open up
and invite parents into the pre-school (Tallberg Broman, 2013; 2017). This situation gives rise to what Tallberg Broman refers to as a demarcation problem
(Tallberg Broman, 2013), whereby staff are expected to maintain their professional roles whilst simultaneously being open to parents’ viewpoints. This
boundary-drawing process can be seen, for example, in communication practices at pre-schools (Olsson, 1998; Alvesson 1991; Hörnqvist, 1996).
Whilst there are high expectations for pre-school teachers to involve parents, the staff feel insufficiently prepared for this kind of work (Tallberg Broman, 2013; Tallberg Broman and Holmberg, 2007). The ongoing digitalisation of the public sector, and the ambition that Sweden shall become “best
in the world for digitalisation opportunities” (the Digitalisation Commission, 2016), generates increasing expectations of the staff when it comes to their
communication skills and digital literacy in environments lacking a long tradition of working with digital technology and media (Ljung-Djärf, 2004).
Against this background, this dissertation centres on the implications of
the communication activities that take place in pre-schools, how staff communicate and the wider consequences this can bring. In this way, I focus on
the sort of “everyday” communication processes that are a basic necessity for
the organisation to be able to fulfil its purpose (Heide et al., 2018), but that
are rarely the subject of this kind of study within the field of media and communication studies.
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Objective and research questions
The overall aim of this dissertation is to study the communication activities of
pre-school teachers and childcare workers in Swedish pre-schools, with a special focus on their mediated communication with parents. The objectives are
to analyse the roles that pre-school personnel (that is, the university-educated pre-school teachers and the childcare workers, who are usually educated to
upper secondary school level) are given with regard to communicating with
parents, as well as to identify which subject positions are constructed and how
boundaries are drawn in this communication.
In order to achieve the aim, I use four research questions:
What characterises the communication environment and the communication activities of the pre-school?
What are the circumstances for communication activities in the pre-school
and what challenges can be identified?
What characterises the content and type of communication in pre-school?
How is digitalisation being done in pre-school, and how can it be understood?

Method and material
The study was conducted using a combination of methods: observations and
interviews, multimodal analysis and a case study. Through observations and interviews, it was possible to understand how communication activities in preschools are carried out, and also to gain insight into the workers’ experiences and underlying thoughts and motives. Multimodal analysis (Kress, 2010;
Machin and Meyr, 2012) was applied when evaluating pre-school communi237
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cation materials in order to find out how various forms of expression (modalities) contribute to the content and type of communication. The multimodal analysis focused on how subject positions are established and identities are
constructed for staff, parents and pre-schools.
The implementation of a digital learning platform in one particular preschool, which is located in a socially-disadvantaged neighbourhood, was exa
mined within the framework of a case study, which was conducted through
interviews with pre-school staff and municipal representatives, a planned
meeting between the relevant parties, and various kinds of document analyses.
The empirical material that this dissertation is based on was collected from
five pre-schools within the same municipality. Three of the pre-schools are
run by the municipality, one by a cooperative and one by a small local company. I have thus endeavoured to achieve a distribution as regards to ownership
as well as the parents’ socio-economic status in the residential areas where the
pre-schools are situated. A total of 32 pre-school teachers, childcare workers,
IT educators and pre-school managers were interviewed. In connection with
the observations, all communication in the physical environment of the preschools was photo documented, and communications material aimed at parents was collected for analysis as available.

Theory
This dissertation builds upon the general theoretical perspectives of social
constructivism (Burr, 2003) and social interactionism (Goffman, 2004). The
identity of the pre-school, as well as that of the staff and parents, is considered to be in a continual “state of becoming” (Fairhurst and Putnam, 2001).
The communication of the organisation with its surroundings is thereby central to these continual construction processes; communication is regarded as
a process for exchanging information and as a space where social phenomena are constructed and renegotiated (Hall, 1980). This study focuses on the
first and second stages in the communication process described by Hall – i.e.,
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the conditions of the communication and its implementation and distribution to parents.
The digitalisation of the media landscape involves changes in the conditions for communication, the effects of which are not predictable but are relative to the context. The social shaping of technology concept emphasises the
role that technology plays in the interaction between those who have designed
the technical solution, the affordances of the technology, how the users apply it and the social situation where the technology is used. (Lievrouw and Livingstone, 2009; Boyd, 2015). In other words, changes in the media landscape
and technology must be understood as social products with social effects (Olsson, 2004). In order to problematise change in the media landscape from the
perspective of equality and democracy, I turn to theories on Knowledge gap hypothesis (Tichenor, 1970) and The digital divide (Deursen and van Dijk, 2013,
Mossberger et al., 2008), as well as Diffusion of innovation (Rogers, 2003).
The opportunities that people have for societal participation are conditional
on their socio-economic and technological circumstances, which means that
technology implementation, depending on how it is done, risks favouring the
groups that already enjoy advantageous social positions, to the detriment of
those whose position the technology is expected to improve.

Previous research
This study can be placed within or on the periphery of several different fields
of research. Firstly, this dissertation should be viewed as a contribution to
the field of research that can be termed “collaboration between pre-schools
and homes” (see Tallberg Broman, 2009; 2011; 2013, Markström, 2005; 2007;
2013). At the same time, staff communication with parents and the surrounding community comprises an organisational identity work that links the
study to research on organisational communication (see Heide et al., 2005;
2018). I regard staff interactions with parents as a kind of communication activity (see Guyard, 2015), which connects this study to linguistic research on
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how writing has become included in increasing numbers of professions that
are of a practical nature (Karlsson, 2012). The study also relates to research on
professions and how occupational groups use communication etc. to strive for
increased recognition and higher status (see Lee and McGovern, 2013). Finally, I view this dissertation as a contribution to research on digitalisation of the
pubic sector and its social consequences (see Andréasson, 2015; Olsson, 2004).
Research on parental cooperation has very rarely focused on mediated
communication between pre-schools and homes in the sense of which media pre-schools use and in what ways, what pre-schools communicate about,
using which forms of expression and how the communication is adapted to
the parent groups that staff are expected to interact with. These issues are of
particular relevance in the light of the current digitalisation of the public sector.

Findings
This dissertation consists of four analysis chapters, which are summarised in a
concluding chapter. The first analysis chapter – chapter five – shows the sim
ilarities and characteristics of the pre-school communication environments.
Pre-schools differ in the extent to which media use is subject to collegial reflection, and communication practices are to some extent characterised by
traditions and habits. The vestibules of pre-schools are prominent areas for
communication, where meetings take place and written information is distributed to parents. Weekly or monthly letters are also common forms of communication in the pre-schools, and are viewed as a way to direct the same
information to all parents, though this method is useful to varying degrees
depending on the socio-economic status of the parent groups. Web sites are
viewed by staff as static windows to the outside that provide opportunities to
show the pre-school to the world around them, especially to presumptive parents. Mediated communication is, to a certain extent, perceived as a substitute for physical meetings in which the staff feel more secure than they do when
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using mediated communication. However, stress worsens conditions for physical meetings, and mediated communication is viewed as a possible partial
complement to physical meetings. The study shows that staff are unequivocally positive regarding public digital media that can make the pre-school more
visible in the local community and establish a counter to the image of preschools as “daycare centres”, which they perceive as dominating the news media. Mediated and digital communication should not be understood as being
better or worse than other forms of communication, but rather as part of the
media environment that includes a range of media, the potentials of which
vary and are relative to the circumstances and needs of the institution.
Chapter six shows that staff receive little training for the sort of communication activity that this study focuses on. Available time for these activities
varies, but in all pre-schools, time needed for communication is in danger of
competing with the core function, which results in the work receiving a lower
priority. Access to appropriate technology also varies between the pre-schools,
but especially between the three municipal institutions and the private corporation. One consequence of the inadequate prerequisites is that several of the
pre-schools have become dependent on the skills of individuals and their private IT devices to maintain what they perceive as good communication. The
use of personal resources can be viewed as part of the workers’ adaptation strategy, where the requirements for communication activities cannot be reconciled with the circumstances. One danger, therefore, is that communication
activities at pre-schools could become random and individualised instead of
planned and equal.
The stress levels of staff and parents appear as an obstacle to communication, as it is felt that stress impairs the opportunities for good face-to-face
conversations. Another challenge is to convey to parents what pre-school is
and the responsibilities that come from being a parent of a pre-schooler. The
disinterest of parents makes cooperation more difficult, but also indicates a
lack of outside confirmation regarding the importance of pre-school. The interviews show that staff feel it is important to be appreciated as en educational environment rather than only a safe place for children to stay or a service
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function in the parents’ lives. Language and curricula are important resources for legitimacy in high-resource areas, where staff seek to signal equality in
relation to parents. An additional challenge that requires new considerations
and strategies from the staff is the responsibility to protect the children’s integrity in a changing media landscape.
Chapter seven deals with issues regarding the content and type of the preschools’ communications, as well as how subject positions are established for
staff and parents. The chapter shows that the vestibules are used to coordinate collaborative care for the children between the pre-school and home, at the
same time as the pre-school’s professional educational mandate is made visible to parents. The vestibules are also where advice is given to parents, which
helps to establish the idea of good parenting. The staff describe themselves as
experts in educational matters and as interpreters of the children’s experiences – in part regarding children’s practical needs within the pre-school, since their expectations for parents are also shared. Web sites are viewed as windows, where the outside world can look in and see safe activities and good
environments that can inspire confidence in presumptive parents. In turn,
presentations in public digital media reveal an environment that can be perceived as eventful and interesting, and to a certain extent gives the surrounding
world access behind the scenes of the pre-school. The content of the weekly
and monthly letters varies between the pre-schools, but are used by most of
them for communicating about practical matters. The letters vary as to language and visual style, but one general issue that is discussed in the chapter is
the importance of grammar and visual representations as far as parents’ confidence in the staff is concerned. The distinctive, naïvistic or childish aesthetics
that characterise pre-school communication with parents can be to its advantage or disadvantage, but there is reason to problematise and reflexively relate the aesthetic expression to the context and purpose of the communication.
The eighth chapter focuses on a compulsory digital learning platform (Flexus) that was introduced to all of the municipality’s pre-schools in the autumn
of 2015. Staff at the Krabaten pre-school were concerned that the learning
platform would create a burden for the institution because they felt that their
242

summary
circumstances were incompatible with the visions of the municipality. I show
that the development and implementation of the learning platform has been
characterised by limited understanding of the needs and circumstances of the
pre-schools, and even less awareness regarding the needs and circumstances
of pre-schools in socially-disadvantaged neighbourhoods, which created a significant gap between the visions of the municipality and the conditions at
Krabaten. The case study exemplifies how digitalisation of the public sector,
when it is implemented without consideration for the activities and communication environments that it is expected to improve, risks creating problems
for the institutions rather than solving them. The issue can be understood
from a democratic point of view, in that the conditions for parents’ access to
information was drastically changed without any in-depth consideration by
the responsible body. The issue also needs to be understood from an employee perspective, since those staff teams who had the least need, were least technologically-minded and had more long-term sick leave than others were assigned extra duties without sufficient, targeted training being given to them.

Conclusions
This dissertation provides examples of how communication with the surrounding environment is included in the work of professions whose core activity is
of a practical nature, but that the communication activities are not necessarily treated as part of their professional work. The lack of a common knowledge base, the varying abilities and interests of staff, the lack of time and the absence of forums for reflection on their communication practices all foster the
development of temporary fixes rather than long-term solutions, and unsystematic approaches ahead of systematic ones. Three general problems can be
identified as a result of the lack of coordination etc.: A democratic problem, a
working environment problem and a professionalisation problem.
The democratic problem relates to how the ways in which the media and
communication practices are organised impose conditions on the parents’
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symbolic access to the pre-schools. Since it is to a varying and relatively low
extent that communication activities are subject to collegial consideration and
strategic decisions, parents are given different possibilities to have an influence at different pre-schools, which can be considered a democratic problem given that all parents have equal rights to be involved in pre-school. The study
shows that digitalisation of the public sector can lead to wide-ranging changes
in the communication environment for organisations, and must be done with
consideration for existing forms of communication and based on discussions
about the reason for the change, the circumstances and actual needs of the institution, as well as the knowledge and skills of the parents and workers affected by the change. Otherwise, the danger is that the digital solutions – which
are intended to be socially equalising – instead favour those who already enjoy
the strongest positions in society and who most quickly gain from these benefits (see Eastin et al., 2015:418; van Dijk, 2008:16; van Deursen and van Dijk,
2013:521; Mossberger et al., 2008:146; Samuelsson, 2014:36).
The working environment problem relates to the high expectations regarding staff’s abilities to communicate with and engage parents, given the teams’
changing circumstances combined with the often unfavourable conditions,
which makes the pre-schools reliant on the staff’s privately-acquired knowledge and resources in order to maintain functioning communication practices.
The case study shows that the discrepancy between expectations and circumstances becomes especially evident in connection with the digital transition,
where the training provided does not correspond to needs at the operational
level.
Digitalisation in pre-schools should not be viewed as a linear process in
which analogue media are replaced with digital ones that are by definition
better than what was replaced (see Baym, 2015). By discussing digitalisation
as a single process, which is either positive or negative, the consequences and
complexity of the digital transition are reduced and simplified. The staff’s
own initiatives to have a presence in public digital media, such as blogs and
Facebook, are connected with positive values and opportunities to establish
their own narratives about the pre-school. The Flexus case study provides an
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example of digitalisation initiated from above without regard for the preschool’s communication environments or the needs and abilities among the
variety of staff teams that are expected to put the learning platform into effect. For staff and parents in areas that do not conform to the ideals that served as guidance for the project, therefore, digitalisation risks creating problems instead of solving them (see Paulsson, 2008).
Finally, the shortage of necessary preconditions is connected with a professionalisation problem, in that staff aspire to be viewed as professional and to
raise their status in society, whilst not being given the tools necessary in order
to convey an image of the pre-school as they themselves understand it to be.
Tallberg Broman (2017) emphasises that cooperation with parents is a vocational skill that pre-school staff “can be good at, something to learn about” (p.
76). She in this way emphasises the marginal position that the cooperation issue tends to be given in the work at pre-school, in pre-school education programmes and in research about pre-schools (see also Tallberg Broman and Kolfjord, 2011). In this dissertation, I have shown that communication activities
– which are part of collaboration practices – are also considered and treated
as somewhat separate from the main work at pre-school. At the same time, I
believe that there is reason to instead treat it as part of the professional work.
Pre-school staff should be given opportunities to develop the sort of communication skills that are increasingly required as the communication landscape changes, visual expressions gain ground and demands for digitalisation increase.
According to Ball (2006:697), fewer and fewer organisations leave the way
they are presented to chance, when schools and pre-schools are expected to
“fabricate” (p. 696) themselves in order to be seen as legitimate in a time of
New Public Management. In the long run, says Ball, the demands for visibility are in danger of leading to such great awareness and skill as regards the
staff’s ability to adapt their statements according to the surroundings, that the
procedures and technology for reflection and evaluation that are expected to
make the public sector transparent and open actually contribute to clouding
it in darkness (Ball, 2006:698). My opinion is that the ability to use commu245
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nication to put across certain ways of understanding reality is also a power resource (see Fairclough, 1989; Winther Jørgensen and Phillips, 2002; von Platen, 2006), which enables staff to present the pre-school as they themselves
see it. It is unavoidable that self-descriptions of organisations are the result of
selection and design, which in turn depends on the abilities, motivations and
intentions of the authors (Kress, 2010). Similar to the way in which increasing
writing practices within organisations can articulate previously unconsidered
skills and abilities (Karlsson, 2012), communication with the surrounding environment can work as a resource for raising the status of a pre-school by promoting existing practices. Considering and deliberately adapting linguistic
and visual communication can be a way of allowing communication to mirror the change that staff have observed pre-schools going through since 1998,
which staff at all pre-schools included in this study are eager for the surrounding world to recognise.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide
Inledande frågor
– Hur länge har du arbetat inom förskolan?
Hur kom det sig att du började arbeta inom förskolan?
– Vilka delar av arbetet inom förskolan i stort tycker du är givande och
roliga?
Vilka delar av arbete är mer utmanande?
Medieanvändning
– När jag talar om kommunikation i förskolan, vad kommer du då att
tänka på för typ av situationer eller kanaler?
– Vilka olika grupper kommunicerar ni med?
– Berätta gärna om hur det går till när föräldrarna lämnar och hämtar
barnen om dagarna.
– Vilka medier använder ni i kommunikation med föräldrar?
Har sättet ni kommunicerar förändrats under tiden som du har
varit verksam inom yrket?
– Finns det någon eller några grupper, utöver barnens föräldrar, som du
tänker att ni kommunicerar med?
Vilka kanaler använder ni i kommunikation med dessa grupper?
– Hur ser du på den information som finns i hallen till er avdelning?
– Hur ser du på era veckobrevs/månadsbrevs/annat funktion?
Hur kom [medium] att användas hos er?
Uppfattar du att föräldrarna tar del av informationen genom
[medium]?
– Vilka så kallade sociala medier använder ni?
Hur kom de att användas vid förskolan?
På vilket sätt har ni fått eller skapat tid för arbete med sociala
medier?
Vilka fördelar och nackdelar ser du med er närvaro i sociala medier?
Vilken respons har ni fått från föräldrarna angående er användning av sociala medier?
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Föräldrarelationen
– Hur upplever du föräldrarnas önskemål/krav/förväntningar när det
kommer till förskolans kommunikation?
– Om någon framför kritik mot förskoleavdelningens verksamhet, vilka
kanaler använder de då i första hand?
Kan du ge ett eller några exempel?
– Kan du ge ett eller några exempel på en situation då du har upplevt kommunikationsutmaningar med föräldrar under din tid inom förskolan?
Rutiner och stöd
– De rutiner för kommunikation som du pekar på att ni har vid er avdelning, hur har de uppkommit?
Vilka möjligheter upplever du dig ha att förändra dem, om du
skulle se utvecklingsmöjligheter?
– Finns det någonstans där du hittar stöd i dina riktlinjer eller beslut vad
gäller kommunikation i verksamheten?
Kompetenser/Utbildning
– Upplever du att du har de kompetenser inom kommunikation som
krävs för att genomföra ditt arbete?
I vilken utsträckning upplever du att du från din (eventuella)
grundutbildning har fått stöd angående denna typ av kommunikation?
Har du gått eller fått möjlighet att gå någon typ av vidareutbildning som kopplar till kommunikation?
		 • I så fall, vad och hur upplevde du det?
Finns det något du skulle önska dig mer utbildning inom, som
rör kommunikation? Vad? I vilka former?
Övriga frågor
– Är det något mer du vill ta upp?
[Tillägg, förskolechef] Policy
– Finns någon informationspolicy inom er förskola?
– Finns några policies vad gäller fotografering och publicering av bilder
på barn?
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Bilaga 2. Informantförteckning

Förskola

Nr Tjänst

Utbildning

Erfaren
het
Ålder
ca (år)
ca

Kandidaten

1

Förskolechef

Förskollärare

30+

55

Kandidaten

2

Förskollärare

Förskollärare

4+

35

Kandidaten

3

Förskollärare

Förskollärare (YÅ)

4+

30

Kandidaten

4

Förskollärare

Förskollärare

6 mån

25

Kandidaten

5

Förskollärare

Förskollärare (YÅ)

4+

25

Kandidaten

6

Förskollärare

Förskollärare (YÅ)

5+

45

Kandidaten

7

IT-pedagog

Fritidspedagog/
IT-pedagog

10+

40

Kandidaten

8

Förskollärare/
fritidsledare/
it-ansvarig

Förskollärare

10+

35

Kompisen

1

Förskolechef

Förskollärare

15+

40

Kompisen

2

Förskollärare

Förskollärare

15+

35

Kompisen

3

Förskollärare

Förskollärare

2+

25

Kompisen

4

Förskollärare

Förskollärare

15+

40

Kompisen

5

Barnskötare

Barnskötare

10+

35

Kompisen

6

Förskollärare

Förskollärare/annan

15+

35

Kompisen

7

IT-pedagog

Lärare/IT-pedagog

15+

40

Krabaten

1

Förskolechef

Förskollärare

20+

45

Krabaten

2

Förskollärare

Förskollärare

15+

45

Krabaten

3

Förskollärare

Förskollärare

20+

50

Krabaten

4

Förskollärare

Förskollärare

15+

35

Krabaten

5

Förskollärare

Förskollärare

5+

50

Krabaten

6

Barnskötare

Barnskötare

10+

30
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Krabaten

7

Förskollärare

Förskollärare

8+

30

Fejaren

1

Förskolechef

Förskollärare

15+

40

Fejaren

2

Barnskötare

Annan humanistisk

2+

30

Fejaren

3

Barnskötare

Annan hum+ped

Ngn
månad

25

Fejaren

4

Förskollärare

Förskollärare (YÅ)

10+

35

Fejaren

5

Förskollärare

Förskollärare

1+

30

Filuren

1

Ägare/
barnskötare

Annan ped

4+

55

Filuren

2

Ägare/
barnskötare

Annan

4+

50

Filuren

3

Förskollärare

Förskollärare

3+

35

Filuren

4

Förskollärare

Förskollärare

1+

25

Filuren

5

Barnskötare

Ingen

1+

20
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Bilaga 3. Information till deltagare
Hej!
Jag heter Linn Eckeskog och började doktorera i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet 2012. Mitt intresse för förskolefrågor har
gjort att jag inriktat mitt avhandlingsarbete mot kommunikation i förskolor
och särskilt betydelsen av nya eller sociala medier. Arbetsnamnet på mitt projekt är ”Kommunikation i förskolor i ett digitaliserat medielandskap”. Detta är ett område som till stor del är outforskat. Mitt mål är att samla kunskap
som på sikt kan underlätta för förskollärare i deras kommunikation med exempelvis föräldrar. En central del i studien är därför att finnas på plats ute i
förskolemiljöer och att lyssna på pedagogers erfarenheter och tankar kring
kommunikation i vardagen.
Som bakgrund om mig kan jag berätta att jag har en magisterexamen i medieoch kommunikationsvetenskap och har undervisat vid Umeå universitet sedan 2010. Jag tillhör idag en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Jag är inte
utbildad förskollärare, men har ett stort intresse för förskolefrågor. Jag har tidigare arbetat periodvis på förskolor och känner mig därför bekväm i förskolemiljöer och barngrupper.
Förutom vägledning från min huvudhandledare gällande undersökningens
design osv har jag gott stöd av min bihandledare som är professor i pedagogiskt arbete med lång erfarenhet av skolforskning. Dessa är också villiga att
svara på allehanda frågor angående mitt projekt om så önskas. Se kontaktuppgifter nedan.
Jag är framför allt intresserad av hur ni som arbetar inom förskolan kommunicerar med föräldrar och andra grupper i samhället. Fokus ligger på kommunikation mellan vuxna, alltså inte primärt barnen. Nyhetsbrev, anslagstavlor,
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tamburkontakt och lappar till föräldrar, föräldramöten, facebook-sidor och
bloggar är sådana exempel. Jag är nyfiken på när och hur ni kommunicerar
om saker ni gör och sådant som händer (allt från utflykter till organisationsförändringar), samt om och i så fall hur denna kommunikation eventuellt påverkas av utvecklingen inom nya/sociala medier. För att bättre förstå mer om
förskolors kommunikation skulle jag därför väldigt gärna vilja närvara i er förskolemiljö under en kortare tid och i samband med detta även intervjua pedagoger. De förskollärare jag intervjuat i min förstudie har upplevt att det varit
roligt och givande att få prata om denna typ av frågor eftersom de sällan diskuteras ingående i arbetslaget.
Genom att följa med och delta i er dagliga verksamhet under ett par dagar hoppas jag få en bra uppfattning om era arbetsdagar, rutiner och de olika kommunikationskanaler ni använder i vardagen. Om tillfälle ges ställer
jag möjligtvis frågor till er under dagen. Jag kommer att föra anteckningar för minnets skull och anonymisera alla personer/förskolor. I den mån jag
fotograferar kan motiven vara olika föräldralappar eller collage på väggarna
som beskriver den pedagogiska verksamheten, men inkluderar inga barn eller
vuxna som går att identifiera. Jag har tidigare arbetat i förskolor i perioder och
min erfarenhet säger att det närmast omöjligt att vistas i barngrupper utan att
i någon mån delta i verksamheten. Jag har heller inget emot att ibland gå in
som en hjälpande hand i den mån ni finner det lämpligt.
Min förhoppning är att få besöka er verksamheten under cirka en vecka, dvs
fem förskoledagar och i samband med dessa även intervjua några medarbetare. Går inte det ordna samtidigt kan jag självklart återkomma vid lämplig
tidpunkt för kompletterande intervjuer. Varje intervju tar en dryg timme och
handlar om kommunikation i förskolan inriktad mot vuxna, exempelvis vilka
kanaler ni använder med föräldrarna och era erfarenheter av dem.
Intervjun spelas in digitalt för att jag ska kunna fånga upp detaljerna i beskrivningarna. Redan vid transkribering av de inspelade intervjuerna (och i an252

teckningarna från observationerna) ges du ett fingerat namn för att dina uttalanden inte ska kunna härledas till dig personligen. De digitala inspelningarna
raderas direkt efter transkribering från inspelningsapparaten och sparas istället digitalt på lösenordsförsedd universitetsdator med backup på universitetets
säkra server samt på USB-minne. Intervjuutskriften sparas både i pappersformat och digitalt, och kommer att säkerhetskopieras på USB-minne. Insamlat
material i form av utskrifter och USB-minnen kommer att förvaras i låst arkivskåp på Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
under avhandlingsarbetet, samt arkiveras i låst arkivskåp på institutionen tio
år efter avhandlingens publicering. Materialet kommer att användas i en till
två vetenskapliga artiklar författade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 2015-2019, samt i den sammantagna avhandlingen planeras för publicering
2018. De kan också förekomma i texter som jag lägger fram vid forskarkonferenser. I samtliga publikationer baserade på mina observationer och intervjuer kommer de studerade förskolorna ges fingerade namn i syfte att göra dem
oigenkännbara och personuppgifter behandlas konfidentiellt. Forskningsmaterialet behandlas endast av behöriga.
Om ni har frågor eller funderingar är det bara att hör av er till mig eller någon av mina handledare, som formellt äger forskningsprojektet (se kontaktuppgifter nedan). Delaktighet i projektet är frivilligt och kan när som helst
avbrytas utan att anledning behöver uppges. Om du önskar avbryta ditt deltagande, kontakta Annika Egan Sjölander, som äger projektet (se kontaktuppgifter under Ansvariga).
Vänlig hälsning
Linn Eckeskog
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PROJEKTANSVARIGA/KONTAKTPERSONER
Linn Eckeskog, Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Mobil 070 677 77 26
Mail linn.eckeskog@umu.se
Webb http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/linn-eckeskog
Adress:
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Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige
Annika Egan Sjölander, Docent i medie- och kommunikationsvetenskap
(huvudhandledare)
Telefon: 090 786 79 40
Mail: annika.egansjolander@kultmed.umu.se
Adress:
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
901 87 Umeå
Per-Olof Erixon, Professor i pedagogiskt arbete (bihandledare)
Telefon: 090 786 64 36
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Adress:
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Umeå universitet
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SAMTYCKESFORMULÄR
Avseende doktorandprojektet ”Kommunikativa förskolor i ett digitaliserat
medielandskap”.
Detta dokument är upprättat i två exemplar, där informanten har erhållit ett exemplar och forskaren ett exemplar. Jag har informerats om forskningsprojekt
et, möjligheter att ställa frågor om projektet och fått dessa besvarade. Jag har
tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till att delta i
studien samt att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.
DATUM		 ORT
__________________________________________________
INFORMANTENS NAMNTECKNING
_____________________________
NAMNFÖRTYDLIGANDE
_____________________________
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