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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta reda på hur personalen använder sig av SchoolSoft i sin kommunikation 

med hemmen. Undersökningen består av kvalitativa intervjuer med klasslärare och 

fritidshemspersonal på två skolor i en kommun, genom enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Under 

intervjuerna delger informanterna hur de använder de olika funktionerna beroende på ärende och 

arbetsuppgift. De beskriver också vilka funktioner som används mer frekvent och vad som skiljer sig 

mellan klasslärarnas och fritidshemspersonalens arbete på SchoolSoft. Det framgår bland annat att 

närvarohanteringen är det som arbetas med mest frekvent då det sker varje dag. De lyfter även att 

dialogen som sker på SchoolSoft, via meddelanden, handlar mer om elevernas sociala relationer än om 

skolarbetet. Lärarna har olika strategier för hur de hanterar känsliga ärenden. Personalen förmedlar vad 

som är planerat och vad som skett genom olika kanaler, som till stor del består av att delge 

information till hemmen. Personalen utgår ifrån tidigare rutiner och vad vårdnadshavarna är vana vid 

när de väljer kanaler och om de ska skriva veckobrev, för att skapa en så givande kommunikation som 

möjligt. Analysen gjordes med hjälp av media ritchness theory (MRT) och kommunikationsteori. 

Nyckelord 
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Förord 

Detta är mitt avslutande arbete för mina studier att bli grundlärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem. I detta förord vill jag först och främst tacka min familj som har stöttat mig under hela min 

utbildning. Sedan vill jag även tacka min handledare som förklarade vad det var som behövde göras 

samt gav mig stödet och verktygen att klara av det. Slutligen vill jag tacka mina informanter som 

ställde upp och delgav sina erfarenhet och tankar med mig, då studien inte hade gått att genomföra 

utan dem. 
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Inledning 

För 15 år sedan när jag gick på lågstadiet hade jag en skrivbok som jag bar med mig mellan skolan och 

hemmet. I boken klistrade eleverna in veckobrevet som läraren skrivit ut på fredagen och tog med 

hem. Våra föräldrar läste veckobrevet och gjorde en signatur i boken som följde med till skolan på 

måndagen. När jag kom till skolan lades boken fram till vår lärare som då kunde kolla igenom att våra 

föräldrar läst veckobrevet. I och med den ökade tillgången till internet använder skolor sig idag av 

skolplattformer på internet i sin kommunikation med hemmen. Då kan inte boken glömmas på hyllan 

eller tappas bort. Informationen finns på skolplattformen och nås genom inloggning.   

I min utbildning till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem har vikten av att skapa 

relationer med elevernas vårdnadshavare nämnts ett flertal gånger. Relationen formas bland annat 

genom kommunikationen mellan pedagoger, klasslärare och fritidshemspersonal, och vårdnadshavare. 

Mitt intresse ligger vid den kommunikation som sker online, då kommunikationen som sker online har 

ökat med åren och bidragit till att kommunikationen mellan personal och vårdnadshavare kan ske 

oberoende av ifall parterna är på samma plats eller tillgängliga vid samma tidpunkt.   

Under de senaste åren har användandet av sociala medier ökat och internet blivit mer tillgängligt. 

Eftersom att internet idag nås via smarttelefoner samt applikationer skapar det ytterligare tillgång till 

olika plattformer via mobila enheter.  

Jag har valt att studera kommunikationen på SchoolSoft. Mitt intresse rörande SchoolSoft väcktes 

under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) då skolan jag var på använde sig av plattformen. 

Under VFU3, vilken för mig utgjordes av bildundervisning, användes plattformen för 

närvarorapportering och planering samt i undervisningen med högstadieeleverna. Till skillnad från vad 

jag fick ta del av under min VFU, hur SchoolSoft används i undervisningen på högstadiet, fokuserar 

studien på hur SchoolSoft används för att kommunicera med vårdnadshavare av klasslärare och 

fritidshemspersonal på lågstadiet.   

Bakgrund 

Enligt styrdokumenten ska personalen upprätthålla en regelbunden kontakt med elevernas 

vårdnadshavare, där deras uppdrag är att förmedla elevernas skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling till vårdnadshavarna. Samtidigt ska de ta del av elevens personliga situation med 

elevens integritet i beaktning (Skolverket, 2016), samt att förmedla hur de arbetar för att nå målen 

(Skolverket, 2014). 

Holmberg (2011) skriver att föräldramöten är lämpliga tillfällen att förmedla information om 

verksamhetens arbete till vårdnadshavare, för att kunna samarbeta kring elevernas kunskapsutveckling 

och sociala fostran. Även utvecklingssamtal, som ska erbjudas minst en gång per termin, är tillfällen 

då elevens utveckling diskuteras. Samtalet kretsar kring elevens lärande, sociala utveckling samt 

måluppfyllelse och arbetet mot målen.  

Utöver detta sker kommunikationen med vårdnadshavarna även vid avlämning och hämtning på 

skolan. Tidigare har även en del av kommunikationen varit pappersbaserad, bland annat i form av att 

veckobrev skickades hem med eleverna. Detta är inte helt uteslutet men har i stor grad övergått till att 

ske via skolwebbplatser. En av dessa är SchoolSoft.  
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SchoolSoft är en gemensam arena som både personal, elever och föräldrar känner igen sig i. 

Administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd samlas på en och 

samma plats. SchoolSoft används av förskolor, grundskolor, gymnasier samt Komvux, 

yrkeshögskolor och andra eftergymnasiala utbildningar. Vi är ledande för friskolor och finns i 

kommuner över hela landet. (http://www.schoolsoft.se/) 

Kommunikationen som sker genom digitala medier har ökat och blivit mer dominant. Den möjliggör 

en kontinuerlig kontakt mellan skolan och hemmet, kring eleverna och deras utveckling, redogörelse 

av målen och arbetet mot målen. Studien undersöker hur kommunikationen mellan skolan och hemmet 

är utformad, med inriktning på den digitala kommunikationen som sker på plattformen SchoolSoft.   

SchoolSoft 

SchoolSoft grundades 2003 och används av skolor och kommuner runt om i hela Sverige. SchoolSoft 

är en skolwebbplats där personal, vårdnadshavare och elever kan kommunicera och ta del av 

information. Skolan och hemmet kan kommunicera kring elevernas lärande och utveckling, via olika 

funktioner som meddelanden och planeringar. Elevernas närvaro hanteras under en egen flik/meny. 

Även matsedel, scheman och skoldokument går att läsa på SchoolSoft eller via länkar från 

plattformen. Det går även att hantera elevregister och kontaktuppgifter via SchoolSoft. Plattformen har 

utvecklats tillsammans med lärare och skolledare och är ett helhetsstöd för lärande och skolutveckling. 

Inom SchoolSoft finns även verktyg för att hantera administrationen på skolan 

(http://www.schoolsoft.se). 

Tidigare forskning 

Jag har sökt efter tidigare forskning rörande digital kommunikation mellan pedagoger och 

vårdnadshavare. Det jag funnit är forskning kring innehållet i meddelanden, hur olika typer av 

information lämpar sig att ta via olika kanaler och vad som bidrar till att applikationer används. Den 

tidigare forskningen innefattar även vårdnadshavares inställning till kommunikationen med skolan, 

samt vilka behov som finns inom kommunikationen mellan skolan och hemmet. 

Vad kommuniceras via e-mail mellan personal och 

vårdnadshavare?   

Thompson (2008) studerade e-mail konversationer mellan vårdnadshavare och lärare. Han 

identifierade sex teman som konversationerna kunde delas in i, inklusive temat diverse. De övriga fem 

temana Thompson identifierade var betyg, schemaläggning, hälsorelaterat, beteende och sociala 

frågor. Betyg var det temat som oftast förekom i e-mail konversationer mellan lärare och 

vårdnadshavare. Medan beteende hade tredje lägsta frekvens i e-mail konversationerna följt av sociala 

frågor och diverse. Det framgick att lärare och vårdnadshavare helst diskuterade elevers beteende 

verbalt, då det underlättade klargörandet av komplexa situationer. Mindre komplexa incidenter kunde 

tas via e-mail samt att följa upp tidigare diskuterade ärende. 

En faktor som ansågs viktig i e-mail kommunikationen var att innehållet hölls kort och relevant, vilket 

var fallet när det kom till temat betyg. Under temat betyg ingår även skoluppgifter och läxor. 

http://www.schoolsoft.se/
http://www.schoolsoft.se/
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Vårdnadshavare och lärare kunde lätt utbyta information kring hemuppgifter som inte lämnats in eller 

klargörandet för ett givet betyg. Det visade sig att innehållet i e-mail konversationerna oftast handlade 

om negativa ämnesområden, kring betyg, beteendeproblem eller sociala svårigheter. När det handlade 

om känslomässiga eller mer seriösa ärenden tenderade texterna att bli längre, då ärendet krävde mer 

tydliga redogörelser. Därför ansågs det mer givande att diskutera beteenden verbalt, då återkopplingen 

är direkt och båda parterna försäkras om att de har förstått. Dessutom skriver Thompson om risken 

med digital kommunikation då verbala signaler försvinner. Vilket lärarna bemötte med strategin att 

vara positiv när de skrev något negativt och be vårdnadshavarna var optimistiska. Andra tillfällen som 

ämnesinnehållet var positivt var när det skett en förbättring i form av till exempel betyg eller 

läxinlämning (Thompson, 2008). 

Applikationers uppfattade användbarhet för 

kommunikation 

Technology Acceptance Model (TAM) och Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) är två analysmodeller som används av Chena och Chena (2015). Analysmodellerna belyser 

aspekter som påverkar i vilken mån en applikation används. Studien gjordes utifrån vårdnadshavares 

perspektiv. Enligt analysmodellen TAM påverkar användarens uppfattning av hur enkel applikationen 

är att hantera och hur användbar hen upplever applikationer. Vilket tillsammans påverkar användarens 

attityd till att använda smarta enheter samt hens intention att använda applikationen för att 

kommunicera med skolan, som i sin tur påverkar hens faktiska användande av applikationen vid 

kommunikation med skolan. 

 

  

 

             

 

 

 Fig. 1: Analysmodell TAM (Chena & Chena, 2015, s. 5619).  

 

Utifrån analysmodellen UTAUT påverkas användarens intention till att använda applikationen av tre 

faktorer, hur enkel hen uppfattar applikation, hur användbar hen anser den vara samt om hen uppfattar 

att betydelsefulla personer i hens närhets anser att hen ska eller inte ska använda applikationen. 

Användarens intention att använda applikationen och hens uppfattning kring om applikationen kan 

vara stödjande i kommunikationen påverkar tillsammans i vilken mån vårdnadshavaren faktiskt 

använder applikationen för att kommunicera med skolan (Chena & Chena, 2015). 
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Fig. 2: Analysmodell UTAUT (Chena & Chena, 2015, s. 5619). 

Känslig eller brådskande information? 

Enligt Roman och Ottenbreit-Leftwich (2016) kan informationen som kommuniceras från lärare till 

vårdnadshavare delas in i fyra kategorier, känsligt och brådskande, känsligt men inte brådskande, 

brådskande men inte känsligt och varken känsligt eller brådskande. Kategorierna är indelade efter 

vem/vilka som ska få tillgång till informationen och hur viktigt det är att informationen når fram inom 

kort tid. Information som kategoriseras som känsligt och brådskande är bland annat utfärdanden 

rörande en elevs uppförande och hälsa. Sedan finns det information som är känslig men inte 

brådskande, såsom betyg och närvaro. När det gäller känsligt innehåll bör informationen inte vara 

allmän utan endast nå de avsedda vårdnadshavarna. Läxors inlämningsdatum och information kring 

väder och sjukdomar är några av de områden som inkluderas inom brådskande men inte känsligt, då 

det är information som vårdnadshavare behöver ta del av snabbt men kan gå ut till samtliga. 

När lärare ska kommunicera information till vårdnadshavare gäller det att först avgöra hur känsligt och 

brådskande informationen är för att sedan välja en passande kommunikationskanal. Det framgår i 

studien av Roman och Ottenbreit-Leftwich (2016) att lärarna bör utforma en kommunikationsplan i 

samarbete med vårdnadshavarna. I planen klargörs det för vilka metoder som ska användas för att 

kommunicera olika former av information samt att ta reda på ifall föräldrarna uppfattar informationen 

som delges. 

Vårdnadshavares attityd gentemot 

kommunikation med skolan 

Palts och Harro-Loit (2015) har skrivit fram fem kommunikationsmönster som är baserade på 

föräldrarnas aktivitet i kommunikationen och deras positiva kontra negativa attityd. De fem 

kommunikationsmönstren som Palts och Harro-Loit identifierade var aktivt-positiv, aktivt-negativ, 

passivt-positiv och passivt-negativ samt erfarna och flexibla. De aktivt-positiva föräldrarna ville få 

information regelbundet och arbeta förebyggande tillsammans med läraren. De var inte rädda för att 

ställa frågor då de inte var rädda för negativ information. Föräldrarna hade även kontakt med läraren 

rörande ärenden som inte faller under varken problem eller endast deras barn, utan de hjälpte lärarna 

att till exempel organisera event.   

Aktivt-negativa föräldrar tenderar att vara oroliga. De kan vara oroliga kring barnets utveckling eller 

vara osäkra och behöver stöttning från läraren. Det finns en risk att föräldrar med det aktivt-negativa 
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kommunikationsmönstret kan komma att skämmas över sina barn och skuldbelägga dem vid 

eventuella problem. Då läraren har alla eleverna och föräldrarna endast har sitt eller sina barn, är 

chansen större att föräldrarna noterar ifall något behöver åtgärdas, vilket föräldrarna inom gruppen 

kommunicerar till läraren för att sedan tillsammans med läraren arbeta för att utreda och finna en 

lösning på problemet (Palts & Harro-Loit, 2015).  

Passivt-negativa föräldrar har endast kontakt med läraren om det uppstått problem. Föräldrarna 

tenderar att uppleva kommunikationen som obehaglig och en skyldighet/plikt. Föräldrarna i denna 

grupp tenderar att se läraren som en auktoritet och inte som en samarbetspartner. Föräldrarna ansåg att 

ett problem med kommunikationen var att den rörde negativa ärenden, vilket bidrog till att de drog sig 

tillbaka. Föräldrarna utryckte att de skulle uppskattat om lärarna förmedlade, både till eleven och 

föräldrarna, när de såg positiv utveckling hos eleverna (Palts & Harro-Loit, 2015). 

Även föräldrarna som har ett passivt-positivt kommunikationsmönster kommunicerar endast med 

lärare vid problem. Passivt-positiva föräldrarna ansåg att eleverna själva skulle hantera den 

skolrelaterade informationen, vilket bidrog till att de inte fann ett intresse av att kommunicera med 

lärarna. Föräldrarna var tacksamma för positiv återkoppling men upplevde inget behov av att ta del av 

skolarbetet (Palts & Harro-Loit, 2015).  

Den femte gruppen erfarna och flexibla föräldrar består av föräldrar som har tidigare erfarenheter av 

kommunikation med skolan, antingen med olika lärare eller skolor vilket gjort dem flexibla i deras 

handlingssätt. Dessa föräldrar gav exempel på vad de ansåg givande eller inte givande i 

kommunikationen med lärare. De ansåg att stödjande och positiv återkoppling var viktigt för en bra 

kommunikation med lärarna. Det ansågs även givande att lärarna informerade föräldrarna om 

elevernas utveckling och inte endast resultatet. Sedan utryckte även föräldrarna att de inte uppskattade 

att endast bli kontaktade vid problem rörande deras barn (Palts & Harro-Loit, 2015). 

Skillnaden mellan de aktiva och de passiva föräldrarnas handlande låg i att de aktiva föräldrarna såg 

kommunikationen som en separat aktivitet och de ville hålla sig informerade medan de passiva 

föräldrarna utesluter eller begränsar kommunikationen. Några möjliga faktorer till att föräldrar är 

passiva kan vara att det är svårt, då att de saknar resurser eller att de inte kan hantera tekniken. Även 

föräldrarnas vanor som till exempel att kommunikation endast sker vid problem kan påverka 

föräldrarnas kommunikationsmönster (Palts & Harro-Loit, 2015).  

Utifrån att ha studerat dem fem kommunikationsmönstren aktivt-positiv, aktivt-negativ, passivt-

negativ, passivt-positiv och flexibla och erfarna lyfter Palts och Harro-Loit (2015) att det är skolans 

uppgift att se till att kommunikationen mellan skolan och hemmet blir en del av skolkulturen. Om så 

sker skulle det underlätta för föräldrarna att förstå vad som förväntats av dem och bidra till att 

mängden aktivt-positiva föräldrar ökar. 

Kommunikationsbehov mellan personal och 

vårdnadshavare 

Juniu (2009) formulerade fem behov vid kommunikationen mellan lärare och föräldrar. Tre av 

behoven var att sprida information om skolans aktiviteter, kursinnehåll och elevernas framsteg. De 

andra två behoven var att lärare ingår i en konversation med föräldrarna angående elevernas beteende i 

klassrummet samt göra resurser tillgängliga för elevers övergripande välbefinnande. I studien 

undersöktes hur olika kanaler/medium uppfyller behoven och i vilken frekvens. 
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Juniu (2009) tar även upp fyra element som borde vara närvarande i kommunikationen mellan 

föräldrar och lärare för att skapa en gynnsam och sund kommunikation. Kommunikationen borde 

innehålla positiv kommunikation, där lärarna inkluderar uppmuntrande och optimistiska budskap i sin 

kontakt med föräldrarna. Även personlig kontakt, som återkoppling på elevers arbete borde ingå i 

kommunikationen. Kommunikationen bör även vara framåtriktad, i form av att aktivt arbeta i 

förebyggande syfte, samt bestå av ett samarbete mellan hemmet och skolan. 

I studien framgår det att behovet av att sprida information om skolans aktiviteter var lämpligt att göra 

en gång i veckan via mail, online kalender och/eller webbsidor. Behovet av att informera om 

kursinnehåll passade även bra att göra en gång i veckan via webbsida. Att informera om elevernas 

framsteg och lägesrapporter bör göras vid behov via direkta meddelanden, mail eller webbsida. 

Elevers beteende i klassrummet bör kommuniceras via direkta meddelanden eller mail. Befintliga 

resurser bör vid behov göras tillgängliga på skolwebbsidan (Juniu, 2009). 

Syfte och frågeställningar  

Kommunikationen mellan personal och vårdnadshavare har till större graden övergått från papper till 

digitala kanaler. Därför finns det intresse att utforska hur kommunikationen är utformad på en av 

nätverksplattformerna som används, SchoolSoft. Syftet med detta arbete är att ta reda på hur 

klasslärare och fritidshemspersonal använder sig av SchoolSoft för att utföra sitt uppdrag, att 

kommunicera med vårdnadshavare kring elevernas utveckling, lärande och hälsa. Med 

frågeställningen hur används SchoolSoft för att kommunicera med vårdnadshavare om elevers 

utveckling, lärande och hälsa? 

Teoretiskt perspektiv 

Denna studie tar ett avstamp i kommunikationsteori och organisationsteori. Ur kommunikationsteorin 

lyfts koder samt fördelar och nackdelar med datormedierad kommunikation. Slutligen presenteras 

media ritchness theory (MRT) och hur vårdnadshavares användande av olika medium kan ses utifrån 

det. Vilket följs av ett förslag på utökning av teorin till att även innefatta bekvämlighet. Detta har valts 

ut som teoretiskt perspektiv i denna studie eftersom att studien undersöker hur kommunikationen ser 

ut mellan vårdnadshavare och pedagoger på en digital plattform, datormedierad kommunikation. Det 

teoretiska perspektivet kommer att användas för att undersöka vilka koder som används i 

kommunikationen på SchoolSoft, dess för- och nackdelar och hur rikt medium SchoolSoft och dess 

olika funktioner är. Samt att se om bekvämlighet påverkar användandet av SchoolSoft.   

Kommunikationsteori 

Det finns framställande och återskapande koder. Framställande koder utgör bland annat delar ur den 

icke-verbala kommunikationen. Framställande koder indikerar aspekter av kommunikationen, av den 
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som kodar och/eller hens sociala ställning. Framställande koder kan till exempel vara tonfall, 

kroppsspråk och mimik. Återgivande koder är de koder som används för att producera texter och kan 

där av existera skilt från kodaren. Texten kan bestå av ikoniska och symboliska tecken. Ikoniska 

tecken är tecken som liknar objektet som det representerar, ser ut likadant som objektet. Medan 

symboliska tecken endast kan tolkas om det existerar en överenskommelse. En överenskommelse 

innebär att allmänheten kommit överens om att den symbolen som används har en viss betydelse. Ett 

exempel är ordet ”katt” som är en symbol för djuret katt endast för att det råder en överenskommelse 

om att djuret kallas katt (Fiske, 1997). En annan symbol kan vara en vita duvan med en olivkvist i 

näbben som är en symbol för fred.   

När det gäller kommunikation via informationsteknik, består den till större delen av återgivande koder. 

Datormedierad kommunikation bidrar till ökad tillgänglighet. Till skillnad från traditionella brev 

genom vilka det är möjligt att kommunicera vid olika tidpunkter på skilda platser möjliggör den 

datormedierade kommunikationen ett snabbare informationsutbyte. Det går även att skicka samma 

meddelande till flera mottagare genom endast några extra knapptryckningar. Samarbete underlättas 

även då det går att ladda upp dokument på webben eller att arbeta direkt i samma dokument (Fiske, 

1997). 

Inom kommunikationen som sker via informationsteknik kan kommunikationen vara synkron eller 

asynkron, vilket är kommunikation som sker i nuet respektive vid olika tidpunkter (Fiske, 1997). 

Inom den datormedierade kommunikationen finns det risk för att flaming uppstår. Flaming är en 

eskalerande emotionell reaktion, som lätt uppstår vid kommunikationen över nätet där de 

framställande koderna är färre och missförstånd lätt uppstår. Flaming uppstår genom att mottagaren 

tolkar ett meddelande och svarar i affekt. Vilket sedan tolkas av den nya mottagaren, som var den 

ursprungliga sändaren och ifall hen hamnar i affekt i respons på sändarens svar på det ursprungliga 

meddelandet eskalerar kommunikationen känslomässigt (Fiske, 1997). I kommunikation ansikte mot 

ansikte är det lättare att förhindra, då det går att läsa av varandras framställandekoder i form av mimik 

och tonfall. Något som skulle kunna läsas som något nedlåtande skulle kunna uppfattas positivt eller 

sarkastiskt med hjälp av mimik och tonfall. En framställande kod som utvecklats för kommunikation 

via informationsteknik är smileys som är en form av digital mimik, ansiktsuttryck (Fiske, 1997). 

Det är enklare att samla in och analysera digital data än analog. Vilket betyder att i och med att 

datormedierad kommunikation skapar möjligheten att spara kommunikationer, blir det enklare att 

samla in dess data för analys (Fiske, 1997). 

Media richness theory (MRT) 

Media richness theory (MRT) har sitt ursprung i contingency theory och information processing 

theory, som är delar inom organisationsteori. Daft och Lengel (1986) lyfter MRT i sin studie som 

berör minskandet av osäkerheten och tvetydigheten i kommunikationen inom en organisation. MRT är 

användbart när det gäller att minska tvetydigheten när det rör sig om att komma fram till en gemensam 

förståelse. MRT är ett hierarkiskt mått på hur rikt ett medium är, i form av hög till låg grad av 

fyllighet. Informationsrikedom är informationens förmåga att ändra en förståelse inom ett tidsintervall. 

Det som mäts inom MRT är kapacitet för direkt respons, tillgång till flertalet signaler, nivå av naturligt 

och varierat språk och möjlighet att personifiera meddelanden. Enligt Daft och Lengel (1986) är det 

rikaste mediet kommunikation som sker ansikte mot ansikte nedåtgående följt av telefon, personliga 

dokument, opersonliga dokument och numeriska dokument. 
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Utökning av MRT 

Thompson, Mazer och Flood Grady föreslår att bekvämlighet skulle kunna vara en utökning av MRT 

då kommunikationstekniken har utvecklats och idag nås via portabla enheter. Vilket gjort att hur 

bekvämt ett medium är att använda påverkar i vilken mån det föredras och brukas (Thompson, Mazer 

& Flood Grady, 2015). 

I sin studie undersöker Thompson m.fl. (2015) vad det är som påverkar föräldrars val av medium i 

kommunikationen med lärare, då användandet av smarttelefoner ökar. I studien används MRT för 

analys. 

Under studien utgick Thompson m.fl. (2015) ifrån fem faktorer, studieresultat, klassrumsbeteende, 

förberedelser, negativa elevinteraktioner och hälsa, när de analyserade hur sex olika medium användes 

av föräldrar i relation till MRT. De sex medium som inkluderades i studien var ansikte mot ansikte, 

telefon, e-mail, skriven kommunikation, textmeddelanden, och Skype/FaceTime. 

Enligt MRT är e-mail, som är ett fattigare medium, inte att föredra när det rör sig om komplexa eller 

känsliga ämnen, då icke verbala signaler som kroppsspråk bortfaller och det råder ett minskat 

personligt fokus. Medan möjligheten att kunna återvända till ett meddelande, är en fördel som fattigare 

medium innefattar. Rikare medium kan även överstimulera mottagaren vilket kan göra det svårare att 

uppfatta och tolka meddelandet, vilket pekar mot att rikare medium inte alltid är att föredra när det 

gäller mer komplexa ärenden (Thompson m.fl., 2015).  

Inom MRT är direkt återkoppling en av komponenterna som utgör ett rikt medium. Trots att e-mail 

som är ett asynkront medium, vilket gör det till ett fattigare medium, valdes det mest både vid mindre 

och mer komplexa ärenden som betyg respektive beteende. Vilket kan bero på att föräldrarna 

uppskattar möjligheten att kunna återvända och läsa om ett meddelande samt att kunna ta sig tid att 

formulera sina tankar, för att undvika missförstånd (Thompson m.fl., 2015).  

Genom studien av de sex olika medierna framgick det att bekvämlighet var ytterligare en komponent 

som föräldrarna ansåg viktig i valet av medium. Bekvämlighet var även en bidragande faktor i val av 

rikare medium som att prata ansikte mot ansikte, dock inte alltid lämpligt vid komplexa samtal då 

tiden inte alltid räcker till. Det ansågs även besvärligt att arrangera tider för möten att diskutera olika 

ärenden, vilket gjorde att prata ansikte mot ansikte valdes mindre än e-mail även om det valdes mer än 

övriga medium (Thompson m.fl., 2015).  

Metod 

Metodkapitlet utgörs av en redogörelse av kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer, som används i 

studien. En presentation av deltagarna och arbetsgången, följt av en beskrivning för hur datan 

bearbetats och analyserats. Slutligen beskrivs de forskningsetiska övervägandena och studiens kvalitet. 

Kvalitativ metod 

Studien bygger på en kvalitativ metod. Den insamlade datan klassificeras som kvalitativ då 

datainsamling sker i form av intervjuer eftersom att intervjusamtal är en form av kvalitativ data. En 
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kvalitativ analys innebär att datan används för att förklara hur, när och om något förekommer men inte 

i vilken utsträckning (Ahrne & Svensson, 2011). 

En kvalitativ metod har valts eftersom att studien undersöker hur SchoolSoft och dess funktioner 

används i kommunikationen med vårdnadshavare, medan en kvantitativ metod hade varit av intresse 

om det till exempel var frekvensen av de olika funktionernas användande som skulle undersökas.  

Inom kvalitativa metoder finns det tre huvudtyper av datainsamling, öppna intervjuer, direkta 

observationer och dokumentanalyser. I öppna intervjuer samlar forskaren in direkta citat där 

intervjupersoner delger sina tankar, attityder, känslor och kunskaper (Larsson, 2005). Även Backman 

(2008) skriver att kvalitativa metoder inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, i form av det 

skrivna eller talade ordet. 

I studien har intervjuer valts för att ta del av personalens erfarenheter av SchoolSoft. Då det är deras 

tankar och kunskaper som eftersöks vilket nås via intervjuer. Medan observationer skulle vara 

komplicerat då kommunikationen sker på en sluten webbsida. Dokumentanalys/textanalys hade passat 

bättre om det varit språket i kommunikationen som skulle analyseras, vilket inte är fallet då det är 

kommunikations utformning som är av intresse. 

Kvalitativa intervjuer 

Datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer, semistrukturerade, med fasta frågeformuleringar. I 

kvalitativa intervjuer går det att anpassa i vilken ordning frågorna ställs för att kunna anpassa 

kommande fråga utifrån vart samtalet leder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Enligt Trost (2010) 

används inte frågeformulär vid kvalitativa intervjuer utan en lista med frågeområden. Frågeområdena 

har ingen fast ordningsföljd utan det gäller att vara följsam och lyfta områden som faller inom 

informanternas tankebanor, utifrån deras tidigare givna svar.  

Larsson (2005) lyfter den allmänna intervjuguiden som bygger på att ta fram teman eller 

frågeområden, inom vilka man formulerar frågor. Dessa frågor behöver inte heller ställas i en specifik 

ordning och frågorna behöver inte formuleras likadant under intervjuerna. Studien följer den allmänna 

intervjuguiden då förberedelser inför intervjuerna utgörs av att fastställa teman inom 

forskningsområdet och formulera frågor inom temat. Frågorna återfinns i bilaga 2.  

De fasta frågeformuleringarna bidrar till en högre grad av standardisering av intervjuerna. 

Standardisering hänvisar till likheter mellan intervjuerna, i form av frågorna och situationerna. Även 

hur frågorna ställs vad gäller tonfallet och ordningsföljden utgör faktorer i standardiseringen. Utöver 

de fasta frågorna var standardiseringen låg då situationen varierade. Hälften av intervjuerna var 

enskilda intervjuer och hälften gruppintervjuer. Standardisering och strukturering är mått på graden av 

likheter. När det kommer till att mäta datainsamlingens struktur anses brist på fasta svarsalternativ 

bidra till en låg struktur. Intervjuerna anses strukturerade om de förhåller sig till ett ämne eller ett 

område. Enligt Bryman (refererad i Trost, 2010)har kvantitativ datainsamling hög struktur medan 

kvalitativa intervjuer har låg struktur.  

Datainsamlingen består av fyra intervjuer, var av två intervjuer är gruppintervjuer bestående av tre 

kvinnor i båda fallen. Det finns några nackdelar med gruppintervjuer. Det råder en risk att alla inte 

kommer till tals och deltagarna tenderar att samlas kring en åsikt (Trost, 2010). 

Trost (2010) lyfter även att dokumentationen av deltagarnas gester och grimaser blir betydligt svårare 

när det är flera individer att observera. I denna studie gäller det snarare bristen av dokumentation av 
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grimaser och gester genomgående, då det inte dokumenteras under någon av intervjuerna. När det 

kommer till dokumentationen av intervjuerna spelades de in på ljudfil.  

Trost (2010) lyfter ett par för och nackdelar med att använda sig av ljudinspelning vid intervjuer. 

Nackdelarna är att det tar tid att lyssna igenom och är besvärligt att spola fram och tillbaka för att finna 

detaljer. Han tar även upp att det finns en risk att informanterna inte vill bli inspelade och då har man 

fortsätta utan inspelning, samt att inspelningsapparaten kan vara distraherande om den till exempel har 

en lampa som blinkar. Fördelarna är att det går att lyssna på tonfall och ordval upprepade gånger. Det 

går att lära sig av sina misstag och som har fungerat bra, när man lyssnar igenom intervjuerna. Det går 

även att koncentrera sig på frågorna och svaren när man inte behöver anteckna lika mycket. 

En av nackdelarna med gruppintervjuer är att det är svårt att utlova total tystnadsplikt. Intervjuaren 

kan försäkra om att personligen håll tystnadsplikten men inte förutsäga övriga deltagarnas agerande 

efter intervjun. Även om samtliga deltagare kommer överens om att inte nämna något av det som sägs 

efter intervjun kan fortfarande tanken om att någon ur gruppen tar upp det senare, påverka deltagarnas 

svar (Trost, 2010).  

Trost (2010) utrycker att gruppintervjuer inte lämpar sig att använda när man vill ta del av attityder 

och åsikter men att det passar till att samla teman och resonera om företeelser, samt få fram 

deltagarnas erfarenheter och skapa idéer. Då en fördel med gruppintervjuer är att det kan ge uppslag 

som lättare kommer fram i interaktioner, eftersom att deltagarna kan ge respons på varandras idéer. 

Denna studie fokuserar på personalens erfarenheter av att kommunicera med vårdnadshavarna via 

SchoolSoft. Där av passar gruppintervjuer som ett alternativ till de enskilda intervjuerna. Jag upplevde 

även att personalen fick inspiration av varandra för hur de kan arbeta. 

Urval och avgränsningar 

Jag började med att välja en kommun som jag vet arbetar med SchoolSoft, kommunen ligger inom 

Stockholms län. Först kontaktades rektorerna på fyra skolor via mail. I mailen bifogades ett 

informationsbrev (bilaga 1) innefattande studiens syfte och frågan om tillträde för att intervjua 

personal på lågstadiet. Två skolor hade möjlighet att delta. Första skolan hade möjlighet att delta med 

två intervjuer med fritidshemspersonal. Den andra skolan som kunde ställa upp deltog med två 

gruppintervjuer, en bestående av tre personer ur fritidshemspersonalen och en av tre klasslärare. 

Undersökningspersoner 

Intervjupersonerna utgörs av totalt åtta kvinnor, tre klasslärare och fem från fritidshemmet, alla vars 

namn har fingerats. På ena skolan utfördes två enskilda intervjuer, med fritidshemspersonal. Första 

intervjun var 21 minuter med Olivia som arbetat på skolan i tolv år, först som städare och sedan i och 

med vidareutbildning började hon arbeta på fritidshemmet. Nu arbetar hon i årskurs ett, vilka hon följt 

från förskoleklass. Den andra intervjun hölls med Sofie, som har arbetat på skolan i två och ett halvt 

år. Hon arbetar i en förskoleklass. Intervjun med Sofie var den kortaste på åtta minuter. Båda arbetar 

på avdelningen med de yngre barnen, som utgörs av elever från förskoleklass till årskurs tre. 

På den andra skolan genomfördes två gruppintervjuer, den första med fritidshemspersonal varade 

nästan 22 minuter och den andra med klasslärare som varade 28 minuter. Fritidsgruppen bestod av tre 

kvinnor, Mikaela, Rita och Elin. Mikaela har arbetat på skolan i sju år, just nu arbetar hon i årskurs ett. 

Rita har arbetat där i ett år och arbetar med årskurs två. Elin har arbetat på skolan i tolv år och arbetar 

med årskurs tre. Skolans arbetslag är årskursbaserade. Tanken är att man följer klassen under deras år 
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på lågstadiet, om det inte sker andra administrativa förändringar. Lärargruppen utgjordes av ytterligare 

tre kvinnor, som även de arbetade i olika årskurser. Matilda arbetar med årskurs tre, Sara med årskurs 

två och Anita med årskurs ett. Matilda och Sara har följt sina klasser från årskurs ett och Anita har haft 

sin klass sedan förskoleklass. I början av intervjun var endast Matilda och Anita närvarande, då Sara 

var bussvakt och kom in efter åtta minuter. 

Genomförande 

Innan intervjuerna formulerade jag frågorna som skulle ställas på samtliga intervjuer. När jag kom till 

skola ett för de två enskilda intervjuerna visade det sig att den jag skulle intervjua först, var på 

studiebesök med sin klass. Vilket löste sig genom att Olivia som var på skolan hade möjlighet att ställa 

upp för en intervju istället den som var på studiebesök. Därefter intervjuade jag Sofie som planerat. Vi 

befann oss i ett mindre rum, där vi satt på varsin sida av ett runt bord.  

Den första intervjun på skolan två, gruppintervjun med fritidshemspersonalen, hölls som planerat. När 

den var avslutad och inspelningen stoppad satt vi och pratade i ungefär 20 minuter. Det som uttrycktes 

då ingår inte i den insamlade datan men samtalet gav mig en förståelse för deltagarnas attityd 

gentemot SchoolSoft och det arbete som utförs. Vi satt fyra vuxna i ett rum som var anpassat för fyra 

elever. Rummet upplevdes antagligen inte som för litet då tre av väggarna bestod av fönster ut mot 

skogen på baksidan.  

Den andra gruppintervjun, klasslärarna, hölls i skolans konferensrum. Sara som varit bussvakt 

hoppade in i intervjun åtta minuter efter vi börjat, hon tog för sig och jag upplevde inte att hon kände 

något obehag över att vi startat utan henne. Jag beslutade att det var okej att börja intervjun innan hon 

var på plats då Matilda, en av deltagarna, föreslagit det medan vi gick in i rummet och hon och Anita 

verkat ivriga att få komma igång.  

Jag inledde alla fyra intervjuer med att ta reda på deras yrkesroll, tiden de arbetat på skolan samt hur 

länge de arbetat med SchoolSoft och om de fått någon handledning i anknytning till SchoolSoft. Följt 

av att fokusera på användandet av SchoolSoft i kontakten med vårdnadshavarna. Frågorna om arbetet 

på SchoolSoft och om hur SchoolSoft används i kommunikation med hemmen ställdes utefter att 

samtalet fortlöpte. Jag valde nästa fråga utifrån vad informanterna lyfte i sitt svar på föregående fråga, 

för att få ett flöde i samtalet. Jag anpassade frågorna till gruppintervjuerna genom att säga ni istället 

för du. Alla intervjuer spelades in i form av ljudfiler, då samtliga deltagare gav sitt medgivande till 

inspelning innan intervjuerna påbörjades. Då Sara kom till intervjun åtta minuter in skulle lösningen 

ha varit att pausa inspelningen ifall att hon inte gett sitt medgivande. Det kan ha varit så att hon 

upplevde en press att ge sitt medgivande då inspelningen redan var igång, men det var inget jag märkte 

av i så fall, då även hon delade med sig under intervjun som de övriga. 

Jag lade även till två frågor, som endast ställdes vid gruppintervjuerna, efter att ha lyssnat igenom de 

två första enskilda intervjuerna. Frågorna lades till för att öka möjligheten till fylligare svar kring val 

av uttryck och deras uppfattningar av SchoolSofts begränsningar.  

Databearbetning och analysmetod 

Trost (2010) tar upp det faktum att det kan bli mycket text att bläddra igenom när man transkriberar. I 

samband med det lyfter han att: 
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En variant som vi tillämpat, är att en tränad intervjuare lyssnar till hela intervjun, för anteckningar i 

förhållande till intervjuguiden för att sedan diktera eller skriva en sammanfattning där de viktigare 

elementen finns bevarade (Trost, s. 76, 2010). 

Han lyfter visserligen det i förhållande till tio utförda intervjuer och jag har endast utfört fyra. Men då 

min dyslexi gör det svårt för mig att behärska skumläsning som en metod att bearbeta text skulle även 

de sidor som mina fyra intervjuer producerat bli för mycket. Jag valde därför att istället för en 

transkribering av intervjuerna och arbeta utifrån textmaterial, att arbeta utifrån ljudinspelningarna och 

anteckningarna samt stödorden jag sammanställde medan jag lyssnade igenom filerna.  

Bearbetningen av intervjuerna utgjordes av att jag lyssnade igenom ljudfilerna och kodade innehållet, 

efter teman. Jag skrev upp tiderna för när frågorna ställdes samt när temana nämndes. Sedan lyssnade 

jag igenom intervjuerna flera gånger för att skriva upp vad som sades inom temana, i form av stödord 

och uttryck, vilket även det fick tidsnoteringar. Jag lyssnade även igenom intervjuerna för att samla 

citat som täckte de teman som jag identifierat vid tidigare lyssningar.  

Analysen består av att se ifall det finns likheter mellan det som informanterna berättar om sitt 

användande av SchoolSoft och vad som sägs inom MRT och kommunikationsteorin samt Thompson 

m fl. förslag till att inkludera bekvämlighet inom MRT (Daft & Lengel, 1986; Fiske, 1997; Thompson, 

m.fl., 2015). Genom att se hur de väljer kanaler för att kommunicera i olika ärenden. Om de väljer mer 

eller mindre rika medium och varför de väljs samt se om det går att urskilja vilka koder som används i 

olika sammanhang. 

Forskningsetiska överväganden  

Efter andra världskriget startades en diskussion om forskningsetiska kodexar, vilket ledde till att det 

inom olika forskningsområden infördes forskningsetiska kodexar. Dessa kodexar är en samling av 

regler om hur de informanter som är med i forskningsprojekten bör behandlas på ett etiskt riktigt sätt 

av forskaren (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om sin del i studien, vad de kan komma att 

förväntas utföra. Det ska även tydliggöras att delaktigheten är frivillig och att de kan avbryta 

deltagandet när som helst, även om de först har gett sitt medgivande (Johansson, 2011). Under denna 

studie har informationskravet tillgodosetts genom att deltagarna per mail fått ta del av information 

kring studiens syfte och frågeställning och vilken del i studien som de skulle utgöra. Vilket i denna 

studie utgjordes av deltagandet i en intervju. Informationsbrevet innefattade även en redogörelse av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att de potentiella 

informanterna skulle ha möjlighet att göra ett informerat val kring sitt deltagande.   

Samtyckeskravet innefattar att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke till deltagande i 

undersökningen och att om deltagaren är under 15 år ska även vårdnadshavarens samtycke inhämtas. 

Det bör inte finnas en rådande beroenderelation mellan forskare och deltagare. Samt att deltagarna när 

som helt ska kunna avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser för individen (Johansson, 

2011). Deltagarna i denna studie är alla myndiga och kunde där av ge sitt eget samtycke, vilket gjordes 

i samband med att de ställde upp på att bli intervjuade. Det förekommer inte någon beroenderelation 

mellan mig som intervjuar och informanterna. Däremot förekommer det relationer mellan deltagarna i 

gruppintervjuerna eftersom de skulle fortsätta arbeta som kollegor även efter intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet inbegriper att det inte ska gå att urskilja enskilda individer. Kravet innefattar 

även att de som hanterar materialet undertecknar en tystnadsplikt gällande känslig information 
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(Johansson, 2011). Då denna studie är gjord i skolkontext är konfidentialitetskravet högt, inom 

skolvärlden. Då det inte ska gå att på något vis urskilja individer eller grupper har fiktiva namn 

använts på alla deltagare, samt att har skolorna benämnts skola ett och skola två. I studiens rådata går 

personalen endast att urskilja i form av profession och den årskurs de arbetar i, eftersom att skolorna 

inte namngivits går det heller inte att avgöra vilka individer det rör sig om.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna inte får användas kommersiellt eller för icke-vetenskapligt 

bruk (Johansson, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). All insamlad information har endast använts inom 

studiens ramar. Ljudinspelningarna kommer att raderas när arbetet godkänts.  

För ett mer etiskt förhållningssätt skulle jag ha kunnat upprepa de fyra kraven muntligt i samband med 

intervjuerna och erbjudit deltagarna att läsa igenom presentationen av resultatet. 

Studiens kvalitet 

I kvalitativ forskning påverkas validiteten till stor del av undersökarens kompetens. Under 

datainsamlingen gäller det att kunna strukturera intervjuer, formulera frågor som möjliggör rika 

beskrivningar och att kunna lyssna aktivt och vara öppen, samt försöka redovisa och tolka det som 

sägs (Larsson, 2005). Min kompetens i att intervjua är adekvat. Genom tidigare utförda intervjuer 

utvecklades min förmåga att ställa frågor och lyssna, men jag behöver fortfarande utveckla min 

förmåga att formulera frågor som möjliggör rika svar samt att tolka svaren.  

Trovärdighet bygger på att forskningen är systematisk, noggrann och principfast gjord, samt att detta 

kan visas för läsarna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Eftersom samma frågor ställts och 

bearbetningar av ljudfilerna utförts på samma sätt är intervjuerna systematiskt genomförda och 

bearbetade. Skillnaden är att två var enskilda intervjuer och två var gruppintervjuer. Jag skulle inte 

säga att arbetet varit principfast då det teoretiska perspektivet tillkom efter att intervjuerna genomförts 

och bearbetats. Jag har svårt att avgöra hur noggrann jag varit då det alltid går att jobba vidare med 

funderingar och formuleringar. Jag har redogjort för hur jag gått till väga, vilken forskning jag använt 

mig av i min diskussion, mitt teoretiska perspektiv och hur det står i relation till informanternas svar. 

Representativitet inom kvalitativa intervjuer talas om i mån av mättnad. Kännetecken på mättnad är att 

man känner igen svaren och återkommande svarsmönster i flera intervjuer. Även då flera intervjuer 

inte ger nya uppslag, kan det vara givande att utföra några till. Eftersom att underteman kan bli 

tydligare och öka möjligheten att jämföra dem. Det går endast att avgöra om man uppnått mättnad 

genom att varva intervjuer och analys (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Då studien endast består 

av fyra intervjuer och åtta informanter är mättnaden inte riktigt uppnådd. Jag kan dock urskilja 

liknande svarsalternativ, men det kan bero på att båda skolorna ligger i samma kommun. Då det 

framgick under studien att skolorna fått direktiv av kommunen för hur de skulle arbeta, vilket kan vara 

en bidragande faktor till att informanterna gav liknande svar till hur SchoolSoft används. Om jag hade 

använt mig av skolor i olika kommuner hade det kanske varit olika arbetssätt som redovisats. Så 

resultatet i denna studie är endast en variant för hur SchoolSoft används i en kommun vilket kan skilja 

sig mer eller mindre från hur andra kommuner arbetar. 

En av studiens svagheter är antalet intervjuer, fyra stycken. Även om de innefattar åtta deltagare är 

mer än hälften av de deltagande i gruppintervjuer, som diskuterats ovan. Utöver det är samtliga 

kvinnor, vilket inte behöver vara en svaghet. Men det skulle vara intressant att se om manliga kollegor 

hade tagit upp något från ett annat perspektiv eller uppgett en annan upplevelse. Då det inom 

kommunikationsteorin går att avläsa kön, även på anonyma användare samt att män och kvinnor har 
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olika uppfattningar av bland annat flaming. Män tenderade att oftare skapa upphov för flaming 

samtidigt som de inte blir lika känslomässigt påverkade av flaming. Kvinnors reaktioner kan vara att 

det rent av känner sig hotade i kommunikationer där flaming uppstår, vilket gör att vissa avstår helt 

från att delta i kommunikationen (Fiske, 1997).  

Trost (2010) lyfter att forskaren lär sig genom att lyssna på inspelningarna. Vilket jag gjorde då jag 

efter de första två intervjuerna lade till två frågor som endast ställdes vid gruppintervjuerna. Jag lade 

till frågorna för att informanterna skulle ges utrymme att förklara tankar kring hur de formulerade sig i 

kommunikationen med vårdnadshavare, vilket i de första intervjuerna endast nämndes i andra svar. 

Resultat och analys 

Under intervjuerna framgick det att den kontinuerliga kommunikationen mellan skolan och hemmet 

sker till större delen genom meddelanden, närvaro och veckoplanering. Även nyheter används för att 

informera om vad som hänt samt vad som kommer att ske. Det finns en applikation för SchoolSoft 

som går att ladda ner på mobila enheter, vilken används av både vårdnadshavare och personal. Utöver 

de funktioner som används för att kommunicera eller förmedla information finns det även funktioner 

där samtliga kan ta del av till exempel matsedeln, kalendarium och skoldokument. Analysen består av 

att undersöka hur det som informanterna delger kring de olika funktionerna, står i relation till vad som 

sägs inom MRT, kommunikationsteori och Thompson m.fl. (2015) förslag till att utöka MRT till att 

innefatta bekvämlighet. 

Meddelanden 

All skriven kommunikation mellan skolan och hemmen sker via SchoolSoft eller alternativt i 

pappersform. Lärarna har fått direktiv från kommunen att inte använda sig av mail i sin 

kommunikation med vårdnadshavare.  Meddelanden är en funktion i SchoolSoft som gör det enkelt 

och smidigt för personalen och vårdnadshavare att kommunicera. Meddelanden går att skicka till 

enstaka individer och till grupper. Gruppen kan innefatta vårdnadshavare, personal och elever i olika 

konstellationer. Personalen uttryckte att det är viktigt att vara noggrann med till vem eller vilka 

meddelandet skickas, särskilt när det gäller känsliga ärenden. Sofie tar även upp att meddelanden är ett 

bra sätt att hålla kontakt då hon inte träffar alla föräldrar varje dag.  

Sofie: Såhär inför lov när föräldrar ska skriva in sina tider tillexempel, då är det många som är väldigt 

slarviga med att inte fylla i i tid. Då är det enkelt att skicka ett massmedelande till alla föräldrarna 

som inte har fyllt i. Istället för att tjata i hallen för det är inte säkert att jag träffar alla hela tiden 

heller. (Ur intervju två, fritidshemspersonal) 

När det kommer till känsliga eller brådskande ämnen utryckte informanterna skilda åsikter kring 

användandet av SchoolSoft kontra att ringa. Olivia berättade att hon skrev meddelanden till 

vårdnadshavarna när något skett och beroende på om det var akut eller inte avgjorde ifall hon satte sig 

ner och skrev det på en gång eller om hon skrev det senare under dagen. Mikaela delgav att hon ringer 

när konflikter eller incidenter skett för att undvika att det sker missförstånd. Rita tog upp att hon även 

brukar ringa till de föräldrar hon är medveten om inte går in på SchoolSoft, för att eleverna inte ska 

drabbas när de till exempel har samling tidigare på morgonen för att åka på utflykt. Rita klargjorde 
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även att hon väntar in i det sista med att ringa de föräldrar som brukar missa informationen på 

SchoolSoft, i förhoppning att föräldrarna ska lära sig att använda sig av SchoolSoft. Sofie lägger även 

fram att hon skriver meddelanden till vårdnadshavarna när det skett incidenter, då det är vissa som 

behöver det skriftligt och mer sakligt. Hon uttrycker även att det viktigaste är att informationen 

kommer fram till föräldrarna och att det väsentliga inte är i vilken form.  

När det gäller incidenter och konflikter uttrycker klasslärarna att det sker färre under lektionstid i 

jämförelse med utanför klassrummet, därför är det oftast fritidshemspersonalen som ser vad som sker. 

Fritidshemspersonalen som arbetar i deras respektive klasser tar ansvar för att kommunicera med 

vårdnadshavarna. Om fritidshemspersonalen inte hade gjort det hade klasslärarna fått ta hand om 

kommunikationen med föräldrarna även rörande konflikter utanför klassrummet. Men när klasslärarna 

är närvarande vid incidenter eller konflikter ringer de till vårdnadshavarna eller skriver först ett 

meddelande där de informerar om vad som skett och ber dem höra av sig ifall dem har några frågor. 

Matilda redogör även för att hon både ringer och skriver. Hon berättar att hon brukar skriva ett 

meddelande där hon redogör för vad som skett och ber vårdnadshavarna höra av sig om de vill 

diskutera det närmare, går det mer än fem meddelande fram och tillbaks brukar hon ringa upp och ta 

det muntligt. 

Matilda: Jag brukar skriva om konflikter på SchoolSoft också, alltså att jag sammanfattar och avslutar 

meddelandet med har du fler frågor hör av er.  

Anita: Sen beror det lite på vad det rör sig om och vilken förälder det är. Vissa vet man att den här 

måste jag ringa, jag kan inte skicka ett meddelande till den här föräldern, för den läser lite mellan 

raderna och så blir det lite tokigt. 

Matilda: Eller att man vet föräldern inte kollar på SchoolSoft någorlunda varje dag. Kollar de en gång 

i veckan så är det inte så bra om de får veta det en vecka senare. (Ur gruppintervju två, klasslärare) 

Det framgick genomgående att relationen till vårdnadshavarna är väsentlig för personalen i deras 

överväganden kring kommunikationen i val av medium och formulering. Relationen till föräldrarna 

gör det möjligt att anpassa språket efter mottagaren, de håller sig professionella men det går att vara 

mer lättsam i kommunikationen med vissa föräldrar. Anita berättar även att det ofta handlar om att ge 

respons på meddelanden och att det då beror på vad det handlar om. Hon föredrar att ringa upp 

föräldern om det är ett känsligt ämne. Matilda utrycker även att det kan vara skönt att ha det skriftligt 

och Sara berättar att hon lagt märke till att föräldrar vågar uttrycka sig mer i text.  

Inom MRT mäts kapaciteten för direkt respons, flertalet signaler, naturligt och varierat språk samt 

personifiering (Daft & Lengel, 1986; Thompson, m.fl., 2015). SchoolSofts funktion med störst 

möjlighet till direkt respons är meddelanden, då det går att ställa in att få en notis vid meddelanden. 

Det går även att få notiser vid inlägg i verksamhetsloggen. Kommentarer går att använda vid flertalet 

funktioner som uppgifter, verksamhetsloggen och närvarorapportering. Ett naturligt och varierat språk 

bildas av individerna själva. Vilket skulle kunna vara lättare i direkt kommunikation via meddelanden, 

där det går att kommunicera en till en istället för en till många, vilket är fallet under nyheter och 

verksamhetsloggen. Där av är meddelanden en mer passande kanal för personlig kommunikation, 

vilket överensstämmer med hur personalen använder de olika funktionerna. 

Sofie berättar att hon skriver meddelanden då hon inte träffar alla föräldrar regelbundet vid avlämning 

eller hämtning. Thompson m.fl. (2015) lyfter även att en av anledningarna till att vårdnadshavare och 

personal inte samtalar ansikte mot ansikte rörande mer komplexa och känsliga ämnen är att tiden inte 

alltid finns eller räcker till. Det Sofie hänvisar till är när tiden inte finns, det är inte alltid så att 

vårdnadshavarna är där samtidigt som henne. Även Sofies lösning att skriva meddelanden 
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överensstämmer med att datormedierad kommunikation ger ökad tillgänglighet, då deltagarna kan 

skriva från skilda platser vid olika tider (Fiske, 1997).  

När Anita utrycker att hon föredrar att ringa föräldrarna vid känsliga ärenden gör hon det för att kunna 

använda sig av tonfall, en framställande kod, för att förmedla sin inställning samt kunna avkoda 

mottagarens reaktion och undvika missförstånd. Det överensstämmer även med att rikare medium 

väljs för mer komplexa och känsliga ärenden. Valet att ringa föräldrarna vid känsliga ämnen påminner 

om att försöka undvika flaming. Vilket även överensstämmer med att Matilda brukar ringa upp efter 

ett antal meddelanden, då det kan indikera att även hon vill undvika missförstånd genom att använda 

ett rikare medium med direkt återkoppling och fler signaler, som tonfall (Thompson, m.fl., 2015; 

Fiske, 1997; Daft & Lengel, 1986).  

Närvaro 

Under fliken närvaro skriver vårdnadshavare in när eleverna ska gå hem eller bli hämtade. De kan 

även lämna kommentarer om att eleven ska följa med en kompis hem, ta bussen eller bli hämtad av 

annan vuxen. Personalen rapporterar att eleverna är i skolan, vilket måste ske innan första rasten. Sen 

rapporterar personalen även när eleverna går hem. Om avvikelser, som att gå hem med en kompis, inte 

står på SchoolSoft får personalen inte släppa iväg eleven utan att vårdnadshavare bekräftar att det är 

okej. Även personalen kan lämna kommentarer så att de kan bekräfta att de har läst vad 

vårdnadshavarna kommenterat. Ifall vårdnadshavarna sedan kommenterar ytterligare efter personalen 

bekräftat att de har läst ser det fortfarande ut som att personalen bekräftat att de läst även det som lagts 

till senare. Olivia skulle gärna se att personalen kunde få en notifikation om att det har kommenterats, 

som är möjligt vid meddelanden. Men eftersom att det inte är notifikationer på närvaron uttryckte 

Olivia att personalen förberett föräldrarna på att de inte får ändra efter kommentaren blivit bekräftad, 

utan att då har föräldrarna ombetts att ringa istället. Fritidshemspersonalen vid skola två använder sig 

av strategin att de själva håller reda på när de varit inne och läst och i fall det ändras senare vet de att 

det skett efter att de läst.  

Intervjuare: Vilka funktioner används oftast? 

Elin: Det är nog meddelande, eller ja egentligen tiderna då. Den används väll absolut mest. Så 

föräldrarna fyller i tider och där kan det stå gå hem med Johan eller gå till konsum, ta bussen. Så det 

är väll den man använder mest. Vi kan ju svara där också. 

Mikaela: Bekräfta att vi har sett det.  

Elin: Enda nackdelen där tycker jag då är att vi inte ser när de har ändrat igen.  

Mikaela: De ändrar under dagen.  

Elin: Då kan man ha missat. För har man då skrivit okej, jag har läst så har man då skrivit det på allt 

även om de ändrar. Så det är lite farligt. Men samtidigt har jag känt att när jag har skrivit okej, det vet 

jag att jag har gjort säg klockan två. Då vet jag att då har jag ändå tittat liksom, sen om det inte 

stämmer vid fyra då vet jag att de har ändrat efter. (Ur gruppintervju ett, fritidshemspersonal) 

Klasslärarna berättade att det ingår i deras arbete med närvarorapporteringen att meddela ifall en elevs 

frånvaro kommer upp i 20%. Då ska vårdnadshavare och skolsköterska kontaktas och ärendet ska tas 

upp på ett möte med elevhälsoteamet (EHT), för att ta reda på bakomliggande orsaker till elevens 

frånvaro och vad som kan göras för att öka elevens närvaro. 

När det gäller närvarorapporteringen används endast återgivande koder i form av text i 

kommentarsfältet och siffror för tidsanvisningar, vilket inte förmedlar avsändarens sinnesstämning 
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utan enbart informationen (Fiske, 1997). Eftersom att det endast är text och tidsangivelser, ett fåtal 

signaler, som används under närvarorapporteringen är det inte något rikt medium. Responsen som sker 

genom kommentarer är inte i en kronologisk ordning utan samlas i respektive kommentarsfällt för 

vårdnadshavare och pedagoger, vilket gör det problematiskt att avgöra i vilken ordning 

kommentarerna lämnats. Därför är personifieringen inte övergripande hög (Daft & Lengel, 1986). Jag 

tror inte att närvarorapporteringen är beroende av ett rikare medium då det endast ska användas för att 

förmedla elevernas tider och närvaro. Om något uppstår ska det tas via andra kanaler som till exempel 

att ringa, ifall det saknas information om att en annan vuxen ska hämta eller ifall att frånvaron når 20% 

då ärendet ska till EHT och vårdnadshavare ska kontaktas för att skapa en plan för att öka närvaron. 

Veckoplanering 

Under veckoplanering publicerar lärarna vad som kommer att ske under kommande vecka, vad de 

kommer att arbeta med i respektive ämne. Fritidshemspersonalen lägger upp en veckoplanering för 

vad som kommer ske på fritidshemmet, där de skriver om det kommer vara några aktiviteter och var 

de kommer att befinna sig. Fritidshemspersonalen skriver även vad de kommer att göra under 

skolfritids, vilket är lektioner som fritidshemspersonalen håller under skoltiden. Klasslärarna lyfter att 

den är lätthanterlig och att den är bra då det går att förbereda kommande veckor och publicera den 

aktuella veckans planering.  

Sara: För mina elever så syns det att på matten gör vi det här, från mig, matte, svenska, engelska, SO, 

NO. Det kommer upp liksom alla ämnen och vad vi gör och då ligger skolfritids som en sådan flik 

och då står det vad de gör. (Ur gruppintervju två, klasslärare) 

 

Olivia: För mig mest planering, aktiviteter, vad kommer hända under veckan, var finns vi någonstans. 

Jag har ingen detaljerad planering, jag har min planering som de ser. Där står det måndag, tisdag, 

onsdag, torsdag, fredag och då vet föräldrarna vad vi gör på fritids och var vi är någonstans. Men vi 

har ingenting som är som veckobrev, som en jättestor grej utifrån Lgr eller så utan mest vad vi gör på 

fritids. (Ur intervju ett, fritidshemspersonal) 

 

Matilda: Ja, veckoplanering det är ju väldigt kort. Då skriver man ju bara matte och så skriver jag 

kanske vilka sidor vi jobbar med och vilket område. Det gör jag ganska lång tid framåt, för det 

kommer ju den veckan du publicerar, så ser ju föräldrarna bara den veckan som du väljer. Så den kan 

man göra lång tid framåt, så slipper man gå in och göra det en gång i veckan, för den tiden finns inte. 

Så man kan göra ända fram till höstlovet och sen fram till jullovet. (Ur gruppintervju två, klasslärare) 

I och med veckoplaneringarna behöver inte veckobreven, som publiceras i nyheter, bestå av vad de 

arbetar med utan kan handla om viktiga datum och roliga saker som skett eller kommer ske. 

Veckobrev är inte heller ett måste då skolarbetet redogörs i veckoplaneringen och nyheter kan 

användas för att rapportera viktiga datum, men det beror på vad föräldrarna vants vid. Det viktiga är 

att få en så smidig kommunikation som möjligt.  

Matilda: Men vissa som sagt skippar ju veckobrevet och lägger det då istället som en nyhet när det är 

någonting, som kom ihåg julmarknaden. 

Sara: Och det funkar ju bra, det beror på vad man vänjer föräldrarna med i sin klass. 

Matilda: Jag försökte sluta med veckobrev, men har jag gjort det i två år så är det lite svårt att sluta.  

Anita: Jag har veckobrev, men jag skriver också mer så här lite grann om det är nått speciellt roligt 

eller om vi jobbat med något speciellt kul … 
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Sara: Jag tänker att det är en bra grej med veckobreven och då får föräldrarna faktiskt en rutin att gå 

in och titta på SchoolSoft en gång i veckan, för det är ju det som vi satt som minimikrav på dem. Att 

minst en gång i veckan ska de kolla. (Ur gruppintervju två, klasslärare) 

I sina veckoplaneringar publicerar lärarna vad klassen kommer att arbeta med under kommande vecka 

och i veckobreven skrivs viktiga datum och om det hänt eller kommer att ske något extra roligt. Vilket 

skrivs i återgivande koder, då det är textat. Även om texten förmedlar att något varit roligt så görs det 

med hjälp av återgivande koder då framställande koder övergripande är kroppsliga som förmedlas 

ansikte mot ansikte. Om lärarna använder sig av smileys närmar de sig framställande koder då smileys 

är en representation av våra ansiktsuttryck och på så vis kan avsändaren visa sin inställning till texten 

och dess innehåll, så länga mottagarna är med på vad de olika smilisarna representerar (Fiske, 1997). 

Lärarna diskuterade användandet av veckobrev och då lyftes att publiceringen av veckobrev är 

beroende av vad vårdnadshavarna är vana vid. Det är ett sätt att skapa en rutin för vårdnadshavarna att 

gå in på SchoolSoft minst en gång i veckan, vilket är minimikravet.  

Det skulle kunna vara så att veckobrevet är mer passande att använda som redskap för att få 

vårdnadshavarna att logga in än att använda veckoplaneringen för det syftet. Då veckobrevet skulle 

kunna ses som ett rikare medium än veckoplanering, då det har en högre grad av personifiering. 

Veckoplaneringen innefattar kort information om vad klassen kommer att få arbeta med under 

kommande vecka medan veckobrevet innefattar information om viktiga datum och roligt som har eller 

kommer att ske (Daft & Lengel, 1986; Thompson, m.fl., 2015). Jag anser att ifall något kommer bli 

eller har varit roligt är en värdering som mer personlig än att sakligen redogöra för vad som kommer 

att ske.  

Om det är så att vårdnadshavarna loggar in på SchoolSoft en gång i veckan i anslutning till 

publiceringen av veckobrev. Skulle det kunna öka chansen att de även går in under övriga flikar när de 

redan är inloggade för att det är bekvämare än att logga igen. Vilket skulle stämma överens med att 

Thompson m.fl. (2015) lyfter att hur bekvämt det är att använda ett medium påverkar hur det används.  

Nyheter och verksamhetsloggen 

Nyheter publiceras på första sidan när man loggat in och hamnar i ett flöde, där det senaste inlägget 

hamnar högst upp. Information kan publiceras direkt som att nyhetsinlägg, men även publiceringar 

under andra flikar på SchoolSoft kan läggas upp som en nyhet för att vårdnadshavarna inte ska behöva 

gå in under alla flikar för att se om något publicerats. Verksamhetsloggen används av några 

fritidshem, där det redogör för vad som skett under veckan. Rita berättade att hon brukar använda 

mindre text och mycket bilder, bredvid vilka hon skriver hur det som gjorts är kopplat till läroplanen.  

Elin: Jag tänker på loggen, där kan det vara lite komiskt och lite brev, det ska vara kul att läsa.  

Rita: Lite som ett veckobrev. Typ så här, hej hej det här har vi gjort denna vecka. Och sen är det lite 

sånt här att man kopplar till läroplanen, man citerar ju alltid läroplanen, bredvid bilden. Men lite det 

här har vi gjort idag och då hamnade vi på det här spåret och det tyckte barnen var jätteroligt så vi 

skrattade i två timmar. (Ur gruppintervju ett, fritidshemspersonal) 

Även Anita berättade att hon lägger upp sina veckobrev i nyhetsflödet.  

Olivia nämnde hur personalen kan klicka för att lägga upp viktiga nyheter med ett utropstecken, vilket 

betyder att föräldrarna behöver bekräfta att de läst inlägget. Det gör det möjligt för personalen att se 

vilka föräldrar som läst inlägget och skicka påminnelser till de som inte bekräftat. Olivia poängterade 

även att hon önskar att det skulle gå att få viktiga nyheter att stanna högst upp i flödet, för att undvika 
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att de missas när de åker ner när, nästa inlägg publiceras. Samtidigt utryckte hon även att det skulle 

vara svårt att avgöra vad som skulle klassificeras som viktigast.  

I verksamhetsloggen använder sig personalen av både text och bild vilket innebär att de gör inläggen 

rikare än om det endast skulle bestå av text, eftersom bilder blir ytterligare en signal. Signaler är en av 

komponenterna som mäts inom MRT, och fler signaler gör inläggen i verksamhetsloggen rikare (Daft 

& Lengel, 1986). Det går även att lägga upp bilder under nyheter men det var ingen av informanterna 

som lyfte användandet av det, vilket inte nödvändigtvis betyder att de inte använder bilder i 

nyhetsinläggen.  

När det gäller respons så är verksamhetsloggen ett rikare medium eftersom det inte går att kommentera 

nyheter. Kommentarerna i verksamhetsloggen blir synliga för samtliga kopplade till loggen. Nivån av 

personifiering i kommentarerna varierar troligen innehållet och hur trygg respondenten känner sig i 

gruppen. Om respondenten upplever att ärendet inte passar sig att kommentera direkt i loggen kan hen 

skicka meddelande till personalen där det kan upplevas enklare att vara mer personlig, då 

kommunikationen är begränsad till den/dem det angår. Eftersom kommentarerna inte är anonyma, det 

visas vem som publicerat inlägget, råder det en ständig form av personifiering i nyhetsflödet 

(Thompson, m.fl., 2015; Daft & Langel, 1986).  

Klasslärare och fritidshemspersonal 

Klasslärarna och fritidspersonalen har samma skyldighet att kommunicera med vårdnadshavare, 

rapportera närvaro och skriva planeringar av olika slag. Fritidspersonalen vid skola två uttryckte att de 

tenderar att få mer information, som till exempel när en elev ska till tandläkaren och behöver gå 

tidigare. Klasslärarna lyfter att kommunikationen med föräldrarna oftast handlar om det sociala, vilket 

utspelar sig till stor del utanför klassrummet. Detta innebära att det oftast är fritidshemspersonalen 

som har kontakten med föräldrarna när det gäller det sociala. Beslutet att det är pedagogen som varit 

närvarande vid en konflikt eller incident som kommunicerar med vårdnadshavarna kan vara för att hen 

är mest insatt i situationen och där av kan redogöra tydligare för vad som skett än om en kollega skulle 

göra det utifrån hens utsagor. Detta för att undvika missförstånd mellan kollegorna som kan leda till 

flaming i konversationen med hemmet (Fiske, 1997). 

Klasslärarna har även i uppgift att rapportera om eleverna når målen eller inte når målen eller inte. 

Klasslärarna berättade att när kommunikationen väl var inriktad på skolarbetet handlar det ofta om att 

föräldrarna var oroliga ifall deras barn hänger med eller inte. Matilda förklarade att det sällan handlade 

om det faktiska skolarbetet innan eleverna började i tredje klass då hon började lägga upp elevernas 

resultat på SchoolSoft, med kommentarer. Vilket har skapat en bättre kommunikation kring elevernas 

skolarbete. Tidigare skedde kommunikationen kring elevernas skolarbete nästan enbart under 

utvecklingssamtalen, vilket är endast en gång per termin.  

Matilda: Ja jag har fått lite nu i trean. Jag har börjat lägga ut resultaten på allt vi gör, nästan allt, och 

då upplever jag att jag har fått en bättre kommunikation om faktiskt skolarbete för då skickar de ofta 

tillbaka. Jag skriver någon kommentar på läxan eller proven eller något sådant där. Då får jag ofta ett 

meddelande men vi har tittat lite på det där eller det var bra att du sa det. Jag uppskattar att vi pratar 

lite mer om pedagogik, alltså. Men det har vi inte gjort tidigare. 

Anita: Men det var de uppgifter du la ut, eller hur? 

Matilda: Ja då blir det så att de gärna vill kommentera… 

Anita: Ja men då ska jag börja använda det. 
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Matilda: … de vill gärna kommentera på att jag faktiska har sett. Jag kan säga att jag ser samband i 

resultaten eller jag tror att det var det här som inte funkade. Då verkar de väldigt benägna att 

återkommentera. 

Anita: Det är ju bra. 

Matilda: Jag uppskattar det. För man träffas ju så sällan. Det är utvecklingssamtal två gånger på ett 

år, där man faktiskt sätter sig och diskuterar hur det går för barnen. Det är ju inte så många man 

träffar där emellan. (Ur gruppintervju två, klasslärare) 

Att lyfta resultaten på uppgifterna med respektive familj och inte allmänt berätta om hur klassen 

presterat under till exempel nyheter, skulle kunna ses som en personifiering. Jag vet inte hur Matilda 

arbetade med hemuppgifterna tidigare, men om vårdnadshavarnas intresse för sitt barns utveckling är 

större än klassens prestationer. Skulle personifieringen kunna vara en anledning till att 

kommunikationen om skolarbetet kom igång när vårdnadshavarna fick konkret veta sitt barns 

prestationer och utvecklingsområden. Det är en mer personlig kommunikation, då det rör eleverna var 

för sig och inte hela klassen (Daft & Lengel, 1986; Thompson, m.fl., 2015). 

Applikationen 

Det finns även en applikation för SchoolSoft som går att ladda ner på mobila enheter, vilken 

kommenterades i samtliga intervjuer. Sofie tar upp applikationen när hon berättar om hur SchoolSoft 

underlättar kommunikationen. 

Sofie: Det finns ju skriftligt på nå sätt. Vi lever ju mer och mer i en digital värld. Du har ju alltid med 

dig telefonen i princip, det är ju väldigt få som har knapptelefon idag. Där du inte har den här 

surffunktionen på nått sätt. Så då har du ju alltid liksom tillgång till information. SchoolSoft har ju en 

app så att du kan få så att den liksom plingar till när det händer något. (Ur intervju två, 

fritidshemspersonal) 

Klasslärarna lyfter applikationen i förhållande till regelbunden användning av Schoolsoft, samt i 

relation till vårdnadshavare som inte loggar in på SchoolSoft. De lyfter att det finns föräldrar som 

endast använder sig av applikationen och förtydligar att applikationen inte kan ersätta webbsidan, för 

att det inte går att se allt i applikationen som syns om man loggar in på datorn. De berättade att det kan 

bero på att applikationen och webbsidan har olika utvecklare och att applikationen inte funnits lika 

länge, men fortande är under utveckling. Men applikationen kan användas som ett komplement till 

webbsidan. 

Olivia berättar att applikationen är lite krånglig och att det är svårt att läsa till exempel lärarnas 

planeringar. Hon berättar även att det går att slå på notifikationer och då kan hon läsa meddelanden på 

framsidan i telefonen, vilket hon tycker gör det enkelt och smidigt att läsa och svara på meddelanden.  

Elin anser att applikationen underlättar när de ska på utflykter, då vårdnadshavarnas 

kontaktinformation kan nås via telefonen, ifall det skulle hända något, istället för att behöva släpa på 

pärmen med SOS-lapparna. Hon skulle dock önska att fritidshemstelefonen var en smartphone istället 

för en knapptelefon, så att personalen inte skulle behöva använda sina privata telefoner. 

Fritidshemmen på skola två har var sin iPad som de sköter närvarorapporteringen på. Men skolans 

trådlösa internet, som behövs för att använda SchoolSoft, täcker inte hela skolgården. Så Ritas 

avdelning får antingen använda en av personalens privata telefoner eller papperslistor, då de håller till 

på baksidan där skolans nätverk inte täcker.  

Matilda: Vissa föräldrar har sagt att det är ju så smidigt med appen, det är så skönt och jag kan förstå 

det men den ställer ju till det då ibland. (Ur gruppintervju två, klasslärare) 
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Lärarna uttrycker att vissa föräldrar tenderar att använda applikationen istället för datorn, då det är 

skönare och går snabbare. Men tyvärr är applikationen inte felfri vilket gör att föräldrarna kan gå miste 

om information som de skulle fått om de loggat in via datorn. Föräldrarnas val att använda telefonen 

kan förklaras utav vad Thompson m.fl. (2015) fann i sin studie, att bekvämligheten av att använda en 

viss kanal påverkar om det föredras eller undviks. En av faktorerna som gör att föräldrarna väljer att 

använda applikationen kan vara att det är lätt och smidigt att ta upp telefonen och gå in i applikationen 

för att hålla sig uppdaterad eller ta del av det senast inlagda istället för att via datorn/webbsidan och 

logga in. Det går även att ställa in att få notifikationer från SchoolSofts applikationen.  

Sofie uttrycker att det kan vara skönt att ha kommunikationen skriftlig och lyfter även att vi lever mer 

och mer i en digital värld, med ökad tillgänglighet till informationen. Utifrån kommunikationsteorin 

bidrar datormedierad kommunikation till ökad tillgänglighet, då det går att kommunicera från skilda 

platser vid olika tidpunkter (Fiske, 1997) vilket blir ännu tydligare när det går att använda mobila 

enheter eftersom att kommunikationen kan ske vid behov oberoende på tillgång till dator. Att Sofie 

anser det kan vara skönt att ha kommunikationen skriftlig skulle kunna bero på att möjligheten att gå 

tillbaks och analysera vad som sagts, till exempel vid missförstånd, är enklare genom datormedierad 

kommunikation då går att spara vilket underlättar insamlandet av data vid analys (Fiske, 1997). 

Diskussion 

Nedan följer en genomgång av hur resultatet från intervjuerna kan ses i relation till den tidigare 

forskningen. Detta följs av en redogörelse av studiens relevans, mina slutsatser och tankar kring vidare 

forskning. 

Teman  

Nedan följer sex rubriker under vilka olika områden presenteras i relation till tidigare forskning. 

Kommunikationen kring elevernas prestationer och utveckling tas upp under rubriken betyg och läxor. 

Närvarohanteringen lyfts kort följt av rubriken sociala frågor, beteende och hälsa. Under temat lyfts 

hur personalen kommunicerar med hemmen angående incidenter och konflikter i relation till hur 

känsligt eller brådskande det är. Under massmeddelande står det kort om vad det är som kan förmedlas 

till samtliga. Under den femte rubriken, planering, går det att läsa om klasslärarnas respektive 

fritidshemspersonalens planeringsarbeten. Slutligen presenteras förberedelser som behövs för att 

kommunikationen med hemmen ska fungera och att kommunikationen ska bli en del av skolkulturen. 

Betyg och läxor 

Klasslärarna arbetar inte med att sätta betyg utan arbetar med att bedöma måluppfyllelse, utifrån 

uppnåendemålen för årskurs tre. Under gruppintervjun med klasslärarna berättade de att deras uppgift 

är att bedöma ifall eleverna når målen eller inte och föra in sina bedömningar på SchoolSoft, där 

eleverna respektive vårdnadshavare kan se resultaten och kommentera. På SchoolSoft går det även att 

lägga upp och redovisa läxor/hemuppgifter. Matilda använder sig numera av funktionen uppgifter för 

att kommunicera med vårdnadshavare om elevernas skolarbete. Vilket klasslärarna uttryckt att de 

saknat. Läxor och bedömning faller under Thompsons (2008) tema betyg men i Thompsons studie 
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utgjorde temat betyg den högsta frekvensen i kommunikationen med hemmet, vilket inte var fallet för 

klasslärarna som uppgav att kommunikationen oftast handlade om det sociala. Det kunde även 

innehålla oro kring ifall deras barn hängde med i skolarbete eller inte.    

Betyg och respons på gjorda hemuppgifter faller även under Roman och Ottenbreit-Leftwichs (2016) 

kategori känsligt men inte brådskande, då informationen endast kan ses av behöriga men inte är 

information som vårdnadshavarna behöver omgående. Kommunikationen kring läxor skulle kunna ses 

som brådskande men inte känsligt, då informationen behöver nå samtliga inom kort tid för att ha 

tillräckligt med tid för att utföra läxan. 

Även Juniu (2009) tar upp elevernas framsteg och lägesrapportering som ett behov i kommunikationen 

mellan skolan och hemmet samt att det passar att förmedla via direkta meddelanden, e-mail och 

skolwebbsidor. Vilket i detta fall görs under en egen flik på SchoolSoft eller med funktionen 

meddelanden.  

Närvaro 

Klasslärarna uttryckte att konversationen oftast handlade om det sociala. Fritidshemspersonalen vid 

skola två berättade att den funktion som användes mest regelbundet i kommunikation med hemmen 

var närvaro, i form av tidsrapportering och kommentarer. Sociala frågor och närvaro ingår båda under 

Roman och Ottenbreit-Leftwichs (2016) kategori känsligt och brådskade då informationen endast bör 

vara tillgänglig för de berörda. Att närvarofunktionen är den som används mest överensstämmer med 

att både passiva och aktiva föräldrar tar kontakt med skolan vid problem, enligt 

kommunikationsmönstren som Palts och Harro-Loit (2015) identifierat. Detta tyder på att både aktiva 

och passiva föräldrar skulle gå in och till exempel frånvaroanmälan sina barn vid sjukdom. 

Sociala frågor, beteende och hälsa 

Ärenden rörande sociala frågor, beteende och hälsa är tre separata teman som Thompson (2008) 

identifierat. Under intervjuerna framgick inte någon distinktion mellan beteende och sociala frågor, 

utan begreppen som användes var incidenter och konflikter. Personalen har olika strategier för hur de 

hanterar ärenden rörande konflikter och incidenter, beteende och sociala frågor. Anita och Mikaela 

ringer när de varit närvarande vid incidenter eller konflikter. Mikaela förklarar att hon ringer för att 

undvika missförstånd vid känsliga ämnen som även tenderar att vara komplexa. Olivia och Sofie 

skriver meddelanden när det skett incidenter eller konflikter. Sofie berättar att hon gör det för att hon 

är medveten om att vissa behöver det skriftligt och mer sakligt och Olivia förklarar att beroende på om 

det är akut eller inte avgör om hon skriver meddelandet direkt eller senare under dagen. Matilda 

redogör även att hon både ringer och skriver. Hon berättar att hon brukar skriva ett meddelande där 

hon redogör för vad som skett och ber vårdnadshavarna höra av sig om de vill diskutera det närmare, 

går det mer än fem meddelande fram och tillbaks brukar hon ringa upp och ta det muntligt.  

Ett av behoven i kommunikationen mellan skolan och hemmet är att den behöver innefatta elevernas 

uppförande i klassrummet, enligt Juniu (2009) lämpar sig att kommunicera via direkta meddelanden 

eller e-mail. I Junius studie ingår endast digitala kanaler, så att personalen skriver meddelanden till 

föräldrarna vid incidenter eller konflikter vilket överensstämmer med de digitala kanaler som Juniu 

identifierat. Utöver det ringer även personalen jag intervjuat, vilket inte innefattades i Junius studie. 

Klasslärarna berättade att det ingår i deras arbete med närvarorapporteringen att meddela ifall en elevs 

frånvaro kommer upp i 20%. Då ska vårdnadshavare och skolsköterska kontaktas och ärendet ska tas 

upp på ett möte med EHT, för att ta reda på bakomliggande orsaker till elevens frånvaro och vad som 
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kan göras för att öka elevens närvaro. Detta arbete visar på att personalen arbetar med områden 

rörande elevers hälsa och att det sker i kontakt med hemmen, via närvarorapportering och 

meddelanden, vilket överensstämmer med Thompsons (2008) identifikation av hälsa som ett tema i 

kommunikationen mellan hemmet och skolan.  

De tre temana sociala frågor, beteende och hälsa kan placeras under både kategorierna känsligt och 

brådskade och under inte känsligt och brådskande, beroende på om ärendet rör specifika individer eller 

samtliga (Roman & Ottenbreit-Leftwich, 2016). Samma omständigheter råder vid nödsituationer. Ifall 

samtliga behöver ta del av informationen kategoriseras det under inte känsligt men om det gäller 

specifika individer faller det under känsligt men i båda fallen kategoriseras det som brådskande, då 

vårdnadshavarna behöver få informationen omgående. Fritidshemspersonalen vid skola två berättar att 

SchoolSoft underlättat arbetet med kontaktinformation till vårdnadshavarna då de kan få tag på 

föräldrarnas nummer direkt i applikationen och om de använder den via en smart telefon kan de ringa 

upp direkt. Personalen behöver därför inte bära med sig pärmen med kontaktinformation så länge de 

har med sig en enhet på vilken de kan logga in på applikationen eller webbsidan.  

Massmedelanden 

Personalen använder sig utav massmeddelanden eller nyheter när informationen ska nå flertalet 

vårdnadshavare. Meddelandena kan innehålla att det går löss på avdelningen eller en påminnelse om 

att fylla på extra kläder på hyllorna.  Det som skickas ut som massmedelanden eller läggs upp som 

nyheter faller under kategorin inte känsligt men brådskande. Beroende på ärende kan det även falla 

under varken känsligt eller brådskande (Roman & Ottenbreit-Leftwich, 2016) som till exempel 

veckobrev som kan innehålla redogörelser för vad som skett under veckan. En nyhet skulle kunna vara 

att det går löss, vilket faller under temat hälsa, eller att de ska på utflykt och behöver matsäck, vilket 

skulle kunna kategoriseras under temat schemaläggning (Thompson, 2008). 

Planering 

I klasslärarnas uppgifter ingår det att boka in tider för utvecklingssamtal en gång per termin. 

Klasslärarna lägger upp veckoplaneringar för kommande vecka, där det står vad de ska arbeta med i 

respektive ämne. Fritidshemspersonalen lägger även upp veckoplaneringar för vad som kommer att 

ske på fritidshemmet och om de kommer att befinna sig på annan ort. Vid skola två lägger 

fritidshemspersonalen upp planeringar för vad de kommer att arbeta med under skolfritids. Arbetet 

med att förmedla vad som kommer att ske och att boka in möten överensstämmer med temat 

schemaläggning som Thompson (2008) identifierade. Det faktiska schemat finns under en egen flik på 

Schoolsoft. Temat schemaläggning klassificeras som varken känsligt eller brådskande (Roman & 

Ottenbreit-Leftwich, 2016) då informationen ligger uppe för alla att ta del av men med undantag för 

inbokning av enskilda möten till skillnad från föräldramöten. Genom veckoplaneringarna som läggs 

upp varje vecka uppfylls två av behoven, information om skolans aktiviteter och information om 

kursinnehåll, från Junius (2009) studie som både var lämpliga att uppdatera veckovis och var lämpliga 

att förmedla via bland annat skolwebbsidor.  

Kommunikations förberedelser  

Olivia berättade att det gäller att förbereda föräldrarna på hur de vill att kommunikationen ska föras. 

Hon lyfte det i samband med kommentarer vid närvaro, då personalen berättat för föräldrarna att de 

inte får ändra i sina kommaterar under dagen utan att de istället får ringa, så att personalen får 

informationen eftersom att det inte finns någon notifikation vid ändringar i närvarkommentarerna. 



24 

 

Klasslärarna lyfte även att det gällde att bestämma hur kommunikation skulle vara utformad, om de 

skulle skriva veckobrev eller inte. De tog upp att det berodde på vad föräldrarna var vana vid, för att 

underlätta kommunikationen genom att bibehålla befintliga rutiner. Även Roman och Ottenbreit-

Leftwich (2016) tar upp att det är givande att utforma en kommunikationsplan i samarbete med 

föräldrarna.  

Enligt Palts och Harro-Loit (2015) är det skolans uppgift att se till att kommunikationen med hemmet 

blir en del av skolkulturen, vilket skulle underlätta för föräldrarna att förstå vad som förväntats av dem 

och bidra till att mängden aktivt-positiva föräldrar ökar. Genom att låta föräldrarna veta vad som 

förväntas av dem och lära dem att hitta på SchoolSoft samt hur de kan använda dess olika funktioner 

kan antalet passiva föräldrar minska. Då några av faktorerna till att föräldrar blev passiva var att de 

upplevde det svårt, saknade resurser, inte klarade av att hantera tekniken eller uppfattade att 

kommunikationen med skolan endast skulle ske vid problem (Palts & Harro-Loit, 2015). Angående 

familjer som saknar resurser för att kunna använda SchoolSoft, framgick det under intervjuerna att de 

personligen inte stött på problemet men att det fanns handlingsplaner ifall det skulle uppkomma. Det 

går att skriva ut från SchoolSoft och skicka hem i pappersformat eller att det vid behov går att ansöka 

hos kommunen inköp av dator.  

Applikationen 

Elin utrycker att applikationen för SchoolSoft är användbar vid närvarorapportering och utflykter. 

Olivia tar upp att den underlättar arbetet att läsa och svara på meddelanden men att det kan vara svårt 

att läsa lärarnas planeringar. Vilket pekar mot att personalen anser att applikationen är användbar och 

bidrar till kommunikationen men även aningen svårhanterlig när det gäller vissa funktioner. 

När klasslärarna berättade om att det finns föräldrar som inte loggar in på SchoolSoft berättade de 

även att det var vissa föräldrar som endast loggade in via applikationen. Klasslärarna klargjorde då att 

applikationen inte kan ersätta webbsidan, då föräldrarna går miste om information som inte alltid blir 

tillgänglig via applikationen. Att föräldrar loggar in via applikationen kan tyda på att vissa anser att 

det är smidigt att kunna logga in via telefonen istället för datorn, samt att de antagligen anser att 

applikationen är användbar. Det är även möjligt att de använder applikationen även om de anser att 

den inte är användbar, endast för att de måste logga in på SchoolSoft och då hellre gör det via 

telefonen än datorn.  

Sammantaget går det att utläsa att personalen anser att applikationen är användbar, bidrar till 

kommunikationen, underlättar arbetet och är aningen svårhanterlig. Föräldrar tenderar att använda 

applikationen antingen för att de anser den användbar eller för att de hellre använder den än att logga 

in på webbsidan. Rita lyfte att skolans trådlösa internet inte täcker hela skolans område, vilket gör att 

deras fritidshem inte alltid kan använda avdelningens iPad och istället behöver de använda någon av 

personalens privata telefoner för närvarorapportering. Valet de gör att då använda personalens privata 

telefoner istället för papper, kan både vara för att de kan ha fått direktiv om att tiderna för hemgång 

måste föras in direkt eller för att personalen anser det värt att använda applikationen.  

Sett utifrån TAM och UTAUT påverkas personalens faktiska användande av applikationen för 

SchoolSoft av att den uppfattas användbar, uppfattas stödja kommunikationen och ifall att ledningen 

vill ha in närvarorapportering direkt. Användandet påverkas även av att det blir en balans mellan att 

den underlättar arbetet och att den kan vara aningen svårhanterlig. Vårdnadshavarna faktiska 

användande påverkas att pedagogerna även ber dem gå in via webbsidan för att inte gå miste om 
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information om den inte dyker upp i applikationen. I övrigt anses den användbar och bidra till 

kommunikationen då den ger ökad tillgänglighet genom att det går att enkelt gå in på applikationen via 

mobila enheter. Under intervjuerna framgår det att både personal och vårdnadshavare använder 

applikationen vilket överensstämmer med att faktorerna inom TAM och UTAUT uppfylls i viss mån. 

Att funktionerna uppfylls i viss mån kan även förklara att den används olika frekvent av olika 

individer. Då de kan anse den mer eller mindre användbar och enklare eller svårare att hantera 

beroende på sina erfarenhet av att använda smarttelefoner (Chena & Chena, 2015).  

Betydelse för praktiken och professionen 

Då kommunikationen över internet ökat i allmänhet och sociala medier utgör större del av 

informationsutbytet idag blir det viktigt att finna kommunikationskanaler som både är anpassade efter 

syftet och användarnas krav samt förväntningar på hur de ska användas. Syftet med kommunikationen 

mellan skolan och hemmet är att parterna ska kunna utbyta information rörande elevernas situation 

och utveckling, för att kunna ge eleverna det bästa stöd vi kan på båda fronterna. I studien framgår att 

det behövs en kommunikationsplan och att mediet eller medierna som används ska vara bekvämt och 

möjliggöra kommunikation av olika slag, då olika ärenden kräver olika former av kommunikation. 

SchoolSoft är en skolplattform framtagen för kommunikationen med vårdnadshavare och innefattar 

olika funktioner som möjliggör ett flertal olika sätt att utbyta information och kommunicera med 

hemmen.  

Slutsatser 

SchoolSoft är utifrån tidigare forskning väl anpassad till att fungera som en kanal mellan skolan och 

hemmet. Eftersom att SchoolSoft bland annat ger möjlighet till personlig kontakt, allmän information 

och planeringar. Den kontakt som behöver ske utanför SchoolSoft är personliga möten och 

telefonsamtal, vilka underlättas av att telefonnumren kan nås via sidan.  

Det framgår både av tidigare forskning och från intervjuerna att det gäller att skapa en 

kommunikationsplan och föra in den i skolkulturen för att kommunikationen ska förbli givande och 

regelbunden. När det kommer till kommunikationsplanen gäller det att identifiera vilka ärenden som 

lämpar sig att ta genom till exempel meddelanden och när det är dags att lyfta på telefonen och prata.  

SchoolSoft i sin helhet innefattar kapaciteten till delarna inom MRT olika grader. De återfinns i 

SchoolSofts olika funktioner som erbjuder direkt respons, möjligheten till ett naturligt och varierat 

språk, personifiering och olika signaler. Applikationen används då det är mer bekvämt att använda sig 

av mobila enheter eftersom det är mer lättillgängligt.  

I kommunikationen med hemmen används veckoplaneringar, veckobrev och verksamhetsloggen för 

att delge vårdnadshavarna vad som kommer och har skett. Under uppgifter diskuteras elevernas 

hemuppgifter och skolutveckling. Närvarohanteringen är det som används mest frekvent då elevernas 

tider förs in av vårdnadshavarna och personalen prickar in och ut eleverna vid lämning och hämtning. 

Vid behov läggs även kommentarer in för att informera hur eller med vem eleven tar sig till eller från 

skolan.  

Meddelanden är den funktion där kommunikationen blir mer som ett samtal och inte delgivning av 

information. Ärenden som kommuniceras via meddelande är bland annat social- och beteendefrågor. 
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Personalen har påvisat olika strategier vid känsliga ärenden genom att använda sig av meddelanden, 

ringa eller att börja med meddelande och övergå till telefonsamtal.  

Vidare forskning  

Då undersökningen är inriktad på hur kommunikationen är utformad skulle vidare forskning kunna 

undersöka språket i kommunikationen ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Studien utgår från 

personalens perspektiv vidare forskning skulle kunna undersöka elevernas eller vårdnadshavarnas 

perspektiv. Vidare forskning skulle kunna undersöka skillnader mellan olika skolplattformer, genom 

att tillexemep jämföra SchoolSoft och Skolplattformen, vars vision är en pappersfri skola där arbetet 

ska underlättas för lärare, elever och vårdnadshavare genom att allt endast ska finnas ett knapptryck 

bort (http://www.skolplattformen.se/).   

http://www.skolplattformen.se/
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Madelene Mattiasson. Jag studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid 

Stockholms Universitet. Jag är inne på min sista termin och har nu påbörjat mitt självständiga arbete vars 

syfte är att undersöka hur SchoolSoft används för att kommunicera med vårdnadshavare. Om SchoolSoft har 

några funktioner som underlättar kommunikationen och vilket informationsutbyte som sker genom olika 

funktioner.  

 

I min studie kommer jag att utgå från personalens tankar kring användandet av SchoolSoft för att 

kommunicera med elevernas vårdnadshavare, samt kring dess effektivitet. Metoden som jag kommer att 

använda mig av för att samla in data är kvalitativa intervjuer. Jag vänder mig därför till lågstadiets personal, 

klasslärare och fritidshemspersonal, för att se om ni har möjlighet att delta i en intervju där jag vill ta del av 

era tankar kring SchoolSoft som medel för kommunikation och era erfarenheter av att arbeta med SchoolSoft.  

 

Jag genomför denna studie efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som då innebär att jag 

har tagit del av de etiska forskningsprinciperna, därmed kommer alla som deltar att vara anonyma och 

samtliga namn fingrerade. Era uppgifter kommer inte att kunna spåras och jag kommer att behandla dessa 

konfidentiellt och svaren kommer endast att användas i forskningssammanhang d.v.s i denna studie. 

 

En sammanfattning av forskningsetiska principer för informanten att läsa igenom innan påbörjad intervju: 

Informationskravet: Innebär att informanten ska informeras kring studiens syfte och mitt syfte med 

undersökningen är att ta reda på hur personalen använder sig av SchoolSoft för att utföra sitt uppdrag, att 

kommunicera med vårdnadshavare kring elevernas utveckling, lärande och hälsa. 

Samtyckeskravet: Deltagandet är frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan, de uppgifter ni lämnar till 

mig kommer inte att användas till något annat syfte än för denna forskning. Du som deltagare bestämmer själv 

över din medverkan, det är alltså frivilligt att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet: De uppgifter och material du lämnar till mig kommer jag att bevara på ett säkert sätt 

och inga andra kommer att kunna ta del av det. Du kommer inte heller att kunna identifieras utav 

utomstående, d.v.s du kommer att vara anonym. 

Nyttjandekravet: Insamlade uppgifterna och personuppgifter ska endast användas till denna undersökning och 

inte till någonting annat, samt raderas efter avslutat arbete. 

 

Intervjun kommer att spelas in, detta för att sedan kunna transkribera materialet. Intervjun kommer att ta ca 45 

minuter och kommer att om möjlighet finns att utföras på din arbetsplats. Jag ser fram emot ett samarbete med 

er skola och hoppas att ni känner samma sak. Hör gärna av er snarast ifall ni vill och kan delta i studien 

mellan v. 46-48. 

 

Kontaktuppgifter 

Student: Madelene Mattiasson 

Email: ______________ 

Mobilnummer: ____________ 

Handledare: _______________ 

Email: _________________  

 

Med vänliga hälsningar 

Madelene Mattiasson 

 

 

  



29 

 

Bilaga 2 

 

Hur länge har du arbetat som lärare/på fritids? 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilken årskurs arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat med den barngruppen? 

 

Hur länge har du arbetat med SchoolSoft? 

Hur du fått någon form av handledning krig hur SchoolSoft fungerar? 

Har skolan några bestämda arbetssätt för hur SchoolSoft ska användas? 

 

Har du arbetat med någon annan plattform tidigare?  

Hade den någon funktion som du saknar i SchoolSoft? 

Har SchoolSoft någon funktion den andra inte hade som du tycker underlättar arbetet? 

 

Vilka funktioner på SchoolSoft använder du oftast? 

Vilka funktioner används för kontakt med vårdnadshavare?  

Vad förmedlar du via SchoolSoft? – Hur? 

Vilken information samlar du från vårdnadshavare via SchoolSoft? – Hur? 

 

Är det någon skillnad på vilka uppgifter klasslärare och fritidshemspersonal utför när det kommer till 

kommunikationen med vårdnadshavare? – Vilka sker via SchoolSoft? 

Är det någon funktion/några funktioner på SchoolSoft som underlättar kommunikationen, 

informationsutbytet? 

Är det någon del av kommunikationen som inte lämpar sig att ta via SchoolSoft? 

 

Finns det någon alternativ kommunikationsplan ifall en familj inte har tillgång till internet? 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


